
 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga I 

Znanstveni zaključki in podlaga za spremembo pogojev dovoljenja (dovoljenj) za promet 
z zdravilom 



Znanstveni zaključki 

Upoštevajoč poročilo Odbora za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC) o oceni redno 
posodobljenih poročil o varnosti zdravila (PSUR) za fentanil (transdermalni obliži, raztopina za 
injiciranje – zdravila, ki so pridobila dovoljenje za promet samo po nacionalnem postopku) so bili 
sprejeti naslednji znanstveni zaključki: 

V zvezi s transdermalnimi obliži s fentanilom je v EGP v zadnjih sedmih letih naraščal trend stopnje 
poročanja o primerih zlorabe/napačne uporabe in odvisnosti. V trenutnem obdobju redno 
posodobljenih poročil o varnosti zdravila (PSUR) se stopnja poročanja o primerih v EGP ni povečala, 
vendar se v primerjavi s prejšnjim enoletnim intervalom tudi ni zmanjšala. Da bi dosegli upad 
trenda stopenj poročanja, so potrebni novi ukrepi za zmanjšanje tveganja, katerih cilj je dodatno 
izboljšati ozaveščenost in prepoznavanje glede tveganja za motnje zaradi uživanja opioidov. Zaradi 
tveganja v zvezi z nenamerno uporabo in zaužitjem je treba posodobiti označevanje. V zadnjih petih 
letih so poročali o 10 pomembnih primerih s smrtnim izidom pri dojenčkih. Vendar se nenamerna 
izpostavljenost/nenamerno preveliko odmerjanje ne pojavlja izključno pri otrocih, temveč tudi pri 
odraslih. O smrtnih primerih zaradi nenamerne izpostavljenosti so poročali tudi pri odraslih. Še 
posebno ogroženi so lahko na primer starejši. Odbor PRAC zato priporoča opozorilo na zunanji 
ovojnini (in stični ovojnini) glede nenamerne uporabe in zaužitja. 

Glede priporočil zdravnikom, ki predpisujejo zdravila (poglavji 4.2 in 4.4 povzetka glavnih 
značilnosti zdravila), je v medicinski praksi soglasje o potrebi po določitvi ciljev zdravljenja in načrta 
prekinitve zdravljenja ter po izobraževanju bolnika o tveganju in znakih motnje zaradi uživanja 
opioidov pred in med zdravljenjem (Hauser et al., 2021, Dowell et al. 2016). Med zdravljenjem z 
opioidi je potrebno redno ponovno ocenjevanje morebitnih sprememb ravnovesja med koristmi in 
tveganji v daljšem časovnem obdobju na ravni bolnika. Za nadaljnje ozaveščanje bolnikov in 
negovalcev je bilo navodilo za uporabo posodobljeno z znaki motnje zaradi uživanja opioidov na 
podlagi meril DSM-5 za motnje, ki jih povzroča uporaba substanc. Predlagana je posodobitev 
poglavja 4.8 povzetka glavniih značilnosti zdravila, zato da se uskladi to besedilo s posodobljenimi 
informacijami o varnosti v poglavju 4.4. Čeprav sta odvisnost in toleranca že opisani v preglednici 
neželenih učinkov v poglavju 4.8, je treba te izraze vključiti tudi v preglednico s pogostnostjo 
„neznana pogostnost“. Ustrezno je treba posodobiti tudi navodilo za uporabo. 

Vsi imetniki dovoljenj za promet s transdermalnimi obliži s fentanilom morajo posodobiti 
poglavja 4.2, 4.4 in 4.8 povzetka glavnih značilnosti zdravila ter z njimi povezana poglavja navodila 
za uporabo, da se dodatno zmanjša tveganje za motnje zaradi uživanja opioidov. Imetniki dovoljenj 
za promet z zdravilom morajo v informacije o zdravilu za transdermalne obliže s fentanilom vključiti 
pogoje glede varnega in zanesljivega shranjevanja v skladu z informacijami o zdravilu Durogesic, če 
tega še niso storili. 

Za potrditev povezave med toksično levkoencefalopatijo in prevelikim odmerjanjem fentanila 
zadoščajo splošni dokazi (ki vključujejo vsaj dva primera z razumno in možno vzročno povezavo s 
prevelikim odmerjanjem fentanila). Predlagani so bili možni osnovni mehanizmi, vendar jih je treba 
dodatno pojasniti. Odbor PRAC priporoča spremembo poglavja 4.9 povzetka glavnih značilnosti 
zdravila za vsa zdravila, ki jih zajema ta enotna ocena o rednih posodobljenih poročil o varnosti 
zdravila (PSUSA). Ustrezno je treba posodobiti tudi navodilo za uporabo. 

 

Skupina CMDh se strinja z znanstvenimi zaključki odbora PRAC. 

 



Podlaga za spremembo pogojev dovoljenja (dovoljenj) za promet z zdravilom 

Na podlagi znanstvenih zaključkov za fentanil (transdermalni obliži, raztopina za injiciranje – 
zdravila, ki so pridobila dovoljenje za promet samo po nacionalnem postopku) skupina CMDh meni, 
da je razmerje med koristjo in tveganjem zdravil(-a), ki vsebuje(-jo) fentanil (transdermalni obliži, 
raztopina za injiciranje – zdravila, ki so pridobila dovoljenje za promet samo po nacionalnem 
postopku), nespremenjeno ob upoštevanju predlaganih sprememb v informacijah o zdravilu. 

Skupina CMDh je sprejela stališče, da je potrebna sprememba dovoljenja (dovoljenj) za promet z 
zdravili, ki so zajeta v to enotno oceno PSUR. Če so dovoljenje za promet v EU pridobila tudi druga 
zdravila, ki vsebujejo fentanil (transdermalni obliži, raztopina za injiciranje – zdravila, ki so pridobila 
dovoljenje za promet samo po nacionalnem postopku), ali če bodo taka zdravila v prihodnje 
predmet postopkov za pridobitev dovoljenja za promet v EU, skupina CMDh priporoča, da zadevne 
države članice in predlagatelji/imetniki dovoljenja za promet s temi zdravili ustrezno upoštevajo to 
stališče. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga II 

Spremembe informacij o zdravilu za zdravila, ki so pridobila dovoljenje(-a) za promet po 
nacionalnem postopku 



Spremembe, ki jih je treba vključiti v ustrezna poglavja informacij o zdravilu (novo besedilo 
je podčrtano in označeno krepko, izbrisano besedilo je prečrtano) 

 
Transdermalni obliži s fentanilom (vsi imetniki dovoljenj za promet z zdravilom): 
 
 

Povzetek glavnih značilnosti zdravila 

• Poglavje 4.2 

Dodati je treba naslednje besedilo o trajanju in ciljih zdravljenja. Kot smernica za navodilo za uporabo 
zdravila Durogesic in usklajena navodila za uporabo za druge transdermalne obliže s fentanilom je 
treba to besedilo postaviti pred obstoječe besedilo o prekinitvi zdravljenja: 

Trajanje in cilji zdravljenja 

Pred uvedbo zdravljenja s <transdermalnim obližem s fentanilom> se je treba skupaj z 
bolnikom v skladu s smernicami za obvladovanje bolečine dogovoriti o strategiji zdravljenja, 
ki vključuje trajanje in cilje zdravljenja, ter o načrtu za zaključek zdravljenja. Med 
zdravljenjem morata biti zdravnik in bolnik pogosto v stiku, da ocenita potrebo po 
nadaljnjem zdravljenju, razmislita o prekinitvi zdravljenja in po potrebi prilagodita 
odmerke. Če ni ustreznega nadzora nad bolečino, je treba upoštevati možnost hiperalgezije, 
tolerance in napredovanja osnovne bolezni (glejte poglavje 4.4). 

Prekinitev zdravljenja s <transdermalnim obližem s fentanilom> 

<……> 

• Poglavje 4.4 

Če še ni navedeno, dodajte naslednje besedilo v zvezi s pogoji shranjevanja: 

Zaradi tveganj, vključno s smrtnim izidom, ki so povezana z nenamernim zaužitjem, 
napačno uporabo in zlorabo, je treba bolnikom in njihovim negovalcem svetovati, naj 
<transdermalni obliž s fentanilom> hranijo na varnem in zaščitenem mestu, do katerega 
drugi nimajo dostopa. 

Dolgoročni učinki zdravljenja in toleranca 

Pri vseh bolnikih se lahko ob večkratni uporabi opioidov razvije toleranca za analgetične učinke, 
hiperalgezija, fizična odvisnost in psihološka odvisnost, pri nekaterih neželenih učinkih, kot je zaprtje, 
ki ga povzroča opioid, pa se lahko pojavi nepopolna toleranca. Zlasti pri bolnikih s kronično nerakavo 
bolečino so poročali, da ti pri neprekinjenem dolgotrajnem zdravljenju z opioidi morda ne občutijo 
pomembnega izboljšanja intenzivnosti bolečine. Med zdravljenjem morata biti zdravnik in bolnik 
pogosto v stiku, da ocenita potrebo po nadaljnjem zdravljenju (glejte poglavje 4.2). 
Priporočljivo je, da se pri bolnikih ob podaljšanju dovoljenja na recept redno ponovno ovrednoti 
primernost neprekinjene uporabe zdravila DUROGESIC. Ko se sprejme odločitev, da od nadaljnjega 
zdravljenja ni koristi, je treba pri obravnavi odtegnitvenih simptomov uporabiti postopno padajočo 
titracijo. 

Pri bolniku, ki je fizično odvisen od opioidov, zdravljenja s <transdermalnim obližem s fentanilom> ne 
smete nenadoma prekiniti. Po nenadni prekinitvi zdravljenja ali zmanjšanju odmerka se lahko pojavi 
odtegnitveni sindrom. 

Poročali so, da lahko hitra prekinitev zdravljenja s <transdermalnim obližem s fentanilom> pri bolniku, 
ki je fizično odvisen od opioidov, povzroči resne odtegnitvene simptome in nenadzorovano bolečino 
(glejte poglavji 4.2 in 4.8). Kadar bolnik ne potrebuje več zdravljenja, je priporočljivo postopno 



zmanjševati odmerek, da so odtegnitveni simptomi čim blažji. Zmanjševanje z velikega odmerka lahko 
traja od nekaj tednov do nekaj mesecev. 

Za odtegnitveni sindrom zaradi uživanja opioidnega zdravila je značilno nekaj ali vse od naslednjega: 
nemir, solzenje, rinoreja, zehanje, znojenje, mrzlica, mialgija, midriaza in palpitacije. Pojavijo se lahko 
tudi drugi simptomi, vključno z razdražljivostjo, agitacijo, tesnobo, hiperkinezijo, tremorjem, šibkostjo, 
nespečnostjo, anoreksijo, trebušnimi krči, slabostjo, bruhanjem, drisko, zvišanim krvnim tlakom, 
povečano hitrostjo dihanja ali srčnega utripa. 

 

Motnja zaradi uživanja opioidov (zloraba in odvisnost) 

Ponavljajoča se uporaba zdravila <ime zdravila> lahko privede do motenj zaradi uživanja opioidov. Z 
večjim odmerkom in daljšim trajanjem zdravljenja z opioidi se lahko poveča tveganje za 
nastanek motnje zaradi uživanja opioidov. Posledica zlorabe ali namerne zlorabe zdravila 
DUROGESIC je lahko preveliko odmerjanje in/ali smrt. Tveganje za nastanek motnje zaradi uživanja 
opioidov je povečano pri bolnikih z osebno ali družinsko anamnezo (starši ali sorojenci) motenj zaradi 
uporabe snovi (vključno z motnjami zaradi uživanja alkohola), pri trenutnih uporabnikih tobaka ali pri 
bolnikih z osebno anamnezo drugih duševnih motenj (npr. velike depresije, anksioznosti in osebnostnih 
motenj). 

Pred začetkom zdravljenja s <transdermalnim obližem s fentanilom> in med zdravljenjem 
se je treba z bolnikom dogovoriti o ciljih zdravljenja in načrtu prekinitve (glejte 
poglavje 4.2). Pred in med zdravljenjem je treba bolnika seznaniti tudi s tveganji in znaki 
motnje zaradi uživanja opioidov. Če se pojavijo ti znaki, je treba bolnikom svetovati, naj se 
posvetujejo z zdravnikom. 

Pri bolnikih, ki se zdravijo z opioidnimi zdravili, je treba spremljati znake motenj zaradi uživanja 
opioidov, na primer vedenje, povezano z iskanjem zdravila (npr. prezgodnje zahteve za ponovna 
polnjenja), zlasti pri bolnikih s povečanim tveganjem. To vključuje preveritev sočasnega jemanja 
opioidov in psihoaktivnih zdravil (kot so benzodiazepini). Pri bolnikih z znaki in simptomi motnje zaradi 
uživanja opioidov je treba razmisliti o posvetovanju s specialistom za zasvojenost. Če pride do 
prekinitve zdravljenja z opioidi (glejte poglavje 4.4). 

• Poglavje 4.8 

Toleranco za zdravilo in odvisnost od zdravila je treba vključiti v zbirno preglednico neželenih 
učinkov. Te izraze je treba vnesti v organski sistem „Splošne težave in spremembe na mestu 
aplikacije“, v organskem sistemu „Psihiatrične motnje“ pa je treba kot pogostnost pojavljanja navesti 
„neznana pogostnost“. 

Opis teh neželenih učinkov v tej preglednici je treba spremeniti na naslednji način: 

Po večkratni uporabi zdravila DUROGESIC se lahko pojavijo toleranca, fizična odvisnost in psihološka 
odvisnost (glejte poglavje 4.4). 

Toleranca 

Pri večkratni uporabi se lahko pojavi toleranca. 

 

Odvisnost od zdravila 

Večkratna uporaba <transdermalnega obliža s fentanilom>, celo v terapevtskih odmerkih, 
lahko povzroči odvisnost od zdravila. Tveganje za odvisnost od zdravila se lahko razlikuje 



glede na bolnikove dejavnike tveganja, odmerjanje in trajanje zdravljenja z opioidi (glejte 
poglavje 4.4). 

 

• Poglavje 4.9 

Simptomi in znaki 

<….> 

Znaki prevelikega odmerjanja fentanila so razširitev njegovih farmakoloških učinkov, najresnejši 
učinek pa je respiratorna depresija. Pri prevelikem odmerjanju fentanila so opazili tudi toksično 
levkoencefalopatijo. 

 

Navodilo za uporabo 
 

• Poglavje 2 navodila za uporabo, Kaj morate vedeti, preden boste vzeli/uporabili <transdermalni 
obliž s fentanilom> 

Opozorilu (v okvirčku) je treba dodati naslednje besedilo (če se še ne uporablja): 

Opozorila in previdnostni ukrepi 

o To zdravilo shranjujte na varnem in zaščitenem mestu, do katerega drugi nimajo 
dostopa – za več informacij glejte poglavje 5. 

 

Odstraniti je treba naslednje besedilo (če obstaja): 

Pred začetkom uporabe tega zdravila se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, če kar koli od 
naslednjega velja za vas – zdravnik vas bo morda moral natančneje pregledati, če: 

• (…) 

• ste vi ali kdo v vaši družini kdaj koli zlorabljal(-i) alkohol, zdravila na recept ali nezakonita 
zdravila oziroma ste bili od njih odvisni („zasvojenost“); 

• ste kadilec; 

• če ste kdaj koli imeli motnje razpoloženja (depresijo, tesnobo ali osebnostno motnjo) ali ste se 
pri psihiatru zdravili zaradi drugih duševnih bolezni. 

(…) 

Odstraniti je treba naslednje besedilo (če obstaja): 

 

Neželeni učinki in transdermalni obliž s fentanilom 

Pri ponavljajoči se dolgotrajni uporabi obližev se lahko učinkovitost zdravila zmanjša (se nanj navadite 
ali morda postanete občutljivejši za bolečino) ali pa postanete od njega odvisni. S povečanjem 
odmerka obližev se lahko še nekaj časa zmanjšuje bolečina, vendar je to lahko tudi škodljivo. Če 
opazite, da je vaše zdravilo manj učinkovito, se posvetujte z zdravnikom. Zdravnik se bo odločil, ali je 
za vas bolje, da odmerek povečate ali postopno zmanjšate uporabo zdravila DUROGESIC. Tudi če vas 
skrbi, da bi lahko postali odvisni, se o tem lahko posvetujete z zdravnikom. 



Vključiti je treba nova besedila v zvezi s toleranco, motnjami zaradi uživanja opioidov in nenamernimi 
prevelikimi odmerki, kot je opisano v nadaljevanju (del obstoječega besedila mora ostati). Nova 
opozorila v zvezi s toleranco in motnjami zaradi uživanja opioidov, ki jih je treba vključiti v poglavje 2 
navodila za uporabo, morajo biti navedena pred odstavkom o „odtegnitvenih simptomih pri prenehanju 
uporabe <transdermalnega obliža s fentanilom>“, če obstaja. Pred poglavjem „Druga zdravila in 
<transdermalni obliž s fentanilom>“ navodila za uporabo mora biti vsaj odstavek. Opozorilo se glasi: 

Dolgotrajna uporaba in toleranca 

To zdravilo vsebuje fentanil, ki je opioidno zdravilo. Večkratna uporaba opioidnih 
protibolečinskih zdravil lahko povzroči manjšo učinkovitost zdravila (se na zdravilo  
navadite, kar se imenuje toleranca za zdravilo). Med uporabo <transdermalnega obliža s 
fentanilom> lahko tudi postanete občutljivejši za bolečino. To se imenuje hiperalgezija. S 
povečanjem odmerka obližev se lahko še nekaj časa zmanjšuje bolečina, vendar je to lahko 
tudi škodljivo. Če opazite, da je vaše zdravilo manj učinkovito, se posvetujte z zdravnikom. 
Zdravnik se bo odločil, ali je za vas bolje, da odmerek povečate ali postopno zmanjšate 
uporabo <transdermalnega obliža s fentanilom>. 

 

Odvisnost in zasvojenost 

Večkratna uporaba <ime zdravila> lahko vodi tudi v odvisnost, zlorabo in zasvojenost, ki 
lahko povzročijo smrtno nevarno preveliko odmerjanje. Tveganje za te neželene učinke se 
lahko poveča z večjim odmerkom in daljšim trajanjem uporabe. Odvisnost ali zasvojenost 
lahko povzročita, da ne morete več nadzorovati količine zdravila, ki ga potrebujete, ali kako 
pogosto ga morate uporabljati. Morda boste čutili, da morate še naprej uporabljati zdravilo, 
tudi če vam ne pomaga lajšati bolečine. 

Tveganje za odvisnost ali zasvojenost se razlikuje od osebe do osebe. Tveganje za odvisnost 
ali zasvojenost s <transdermalnim obližem s fentanilom> je lahko večje, če: 

• ste vi ali kdo v vaši družini kdaj koli zlorabljal(-i) alkohol, zdravila na recept ali 
prepovedane droge oziroma ste bili od njih odvisni („zasvojenost“); 

• ste kadilec; 
• če ste kdaj koli imeli motnje razpoloženja (depresijo, tesnobo ali osebnostno motnjo) 

ali ste se pri psihiatru zdravili zaradi drugih duševnih bolezni. 
 
Če med uporabo <transdermalnega obliža s fentanilom> opazite katerega koli od naslednjih 
znakov, je to lahko znak, da ste postali odvisni ali zasvojeni. 
• zdravilo morate uporabljati dlje, kot vam je svetoval zdravnik; 
• uporabiti morate večji odmerek od priporočenega; 
• zdravilo uporabljate iz razlogov, ki niso predpisani, na primer „da ostanete mirni“ ali 

„kot pomoč pri spanju“; 
• ste večkrat neuspešno poskusili prekiniti ali nadzorovati uporabo tega zdravila; 
• ko prenehate jemati zdravilo, se ne počutite dobro, ko zdravilo ponovno uporabite, se 

počutite bolje („odtegnitveni učinki“). 

 

Če opazite katerega od teh znakov, se posvetujte z zdravnikom in pogovorite o najboljši poti 
zdravljenja zase, tudi o tem, kdaj je primerno z zdravljenjem prenehati in kako varno 
prenehati. 

 



• Poglavje 3 navodila za uporabo, Kako uporabljati zdravilo <transdermalni obliž s 
fentanilom> 

 
Pred začetkom zdravljenja in redno med zdravljenjem se bo zdravnik z vami pogovoril tudi o 
tem, kaj lahko pričakujete od uporabe <transdermalnega obliža s fentanilom>, kdaj in kako 
dolgo ga morate jemati, kdaj naj se posvetujete z zdravnikom in kdaj morate z zdravljenjem 
prenehati (glejte tudi poglavje 2 o odtegnitvenih simptomih pri prenehanju uporabe 
<transdermalnega obliža s fentanilom>). 
 
• Poglavje 4 navodila za uporabo, Možni neželeni učinki 
 
V seznam neželenih učinkov dodajte neželeni učinek odvisnost s pogostnostjo „neznana pogostnost“: 
 

• Postanete lahko odvisni od <transdermalnega obliža s fentanilom> (glejte 
poglavje 2). 

 
Sedanje besedilo v seznamu neželenih učinkov je treba nekoliko spremeniti: 
 
Pri ponavljajoči se uporabi obližev se lahko lahko učinkovitost zdravila zmanjša (se nanj navadite ali 
morda postanete občutljivejši za bolečino) ali pa lahko lahko postanete od njega odvisni. 
 
Poleg tega je treba posodobiti odstavek o prevelikem odmerjanju: 
 
Preveliko odmerjanje lahko povzroči: 
 
<….> 
 
Znake prevelikega odmerjanja, ki vključujejo težave z dihanjem ali plitvo dihanje, utrujenost, izjemno 
zaspanost, nezmožnost jasnega razmišljanja, normalne hoje ali govorjenja ter občutek oslabelosti, 
omotičnosti ali zmedenosti. Preveliko odmerjanje lahko povzroči tudi možgansko motnjo, 
znano kot toksična levkoencefalopatija. 
 
 
• Poglavje 5 navodila za uporabo, Kje shranjevati obliže 
Če v nadaljevanju navedeno besedilo ni navedeno, navedite naslednje pogoje shranjevanja: 
 
Zdravilo shranjujte na varnem in zaščitenem mestu, do katerega drugi nimajo dostopa. 
Zdravilo lahko povzroči resno škodo in je smrtno nevarno za osebe, ki ga morda uporabijo 
pomotoma ali namerno, če jim zdravilo ni bilo predpisano. 
 
 
Označevanje zunanje ovojnine 
 
PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI – ŠKATLI 
 
Dodati je treba naslednje opozorilo (o mestu in ureditvi se je treba dogovoriti s pristojnimi nacionalnimi 
organi): 
 
Nenamerna uporaba ali zaužitje je lahko smrtno nevarno. 
 
 
Označevanje stične ovojnine 
 
PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH 
 



Če prostor to dopušča, je treba dodati naslednje opozorilo: 
 
Nenamerna uporaba ali zaužitje je lahko smrtno nevarno. 
 
 
Fentanil v obliki raztopine za injiciranje (vsi imetniki dovoljenj za promet z zdravilom): 

• Povzetek glavnih značilnosti zdravila, poglavje 4.9 

Dodati je treba naslednji simptom prevelikega odmerjanja: 

Pri prevelikem odmerjanju fentanila so opazili toksično levkoencefalopatijo. 

 

• Navodilo za uporabo, poglavje 2, Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo <fentanil v 
obliki raztopine za injiciranje> 

Opozorila in previdnostni ukrepi 

Izraz „dolgotrajna“ odstranite v skladu z besedilom v povzetku glavnih značilnosti zdravila: 

večkratna dolgotrajna uporaba opioidnih protibolečinskih zdravil lahko povzroči manjšo učinkovitost 
zdravila (se nanj navadite). Povzroči lahko tudi odvisnost in zlorabo, ki lahko povzročita smrtno 
nevarno preveliko odmerjanje. Če vas skrbi, da bi lahko postali odvisni od [zdravila, ki vsebuje 
fentanil], se morate posvetovati z zdravnikom. 

 

• Poglavje 3 navodila za uporabo Kako jemati zdravilo <fentanil v obliki raztopine za injiciranje> 

Dodati je treba naslednji simptom prevelikega odmerjanja (in njegov pomen): 

možganska motnja (znana kot toksična levkoencefalopatija) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga III 

Časovnica za uveljavitev tega stališča 



Časovnica za uveljavitev tega stališča 

Sprejetje stališča skupine CMDh: 

 

Zasedanje skupine CMDh decembra 2022 

 

Posredovanje prevodov prilog k stališču 
pristojnim nacionalnim organom: 

30. januar 2023 

Uveljavitev stališča v državah članicah 
(predložitev spremembe s strani imetnika 
dovoljenja za promet z zdravilom): 

30. marec 2023 

 


