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BENDROJI INFORMACIJA 
Žmonėms skirtų vaistų komitetas 2007 m. rugsėjo 20 d. priimtoje nuomonėje rekomendavo palikti 
galioti nacionalinę vaistinių preparatų, kuriuose yra nimesulido, rinkodaros teisę, nustatant keletą 
rizikos mažinimo priemonių (apriboti maksimalią gydymo trukmę, informacijoje apie vaistinį 
preparatą nurodyti įspėjimus dėl saugumo, atlikti papildomus saugumo tyrimus). Tačiau nemažai 
Komiteto narių pareiškė kitokią nuomonę: šių vaistinių preparatų naudos ir rizikos santykį reikėtų 
laikyti neigiamu, o rinkodaros teisę reikėtų panaikinti. 
 
2008 m. sausio 20 d. šis klausimas aptartas Žmonėms skirtų vaistų nuolatiniame komitete. Per posėdį 
paaiškėjo, kad po CHMP nuomonės nebus nei Komisijos sprendimo projektui pritariančios, nei jam 
prieštaraujančios kvalifikuotos balsų daugumos.  
 
Taip pat paaiškėjo, kad valstybių narių kompetentingos institucijos iš esmės nesutarė dėl to, ar rizikos 
mažinimo priemonių pakaktų vaistinio preparato hepatotoksiškumo problemai spręsti. Per posėdį taip 
pat buvo aptarta naujos informacijos svarba. Per diskusijas taip pat paaiškėjo, kad tam tikros valstybės 
narės taikė nacionalinio lygmens priemones, nenurodytas suderintoje informacijoje apie vaistinį 
preparatą ir skirtas dar labiau mažinti su nimesulidu susijusią riziką. Daugiausia tai buvo indikacijų 
ribojimai (tik antros eilės gydymo būdas) ir vaistinio preparato vartojimo sąlygos bei jo skyrimo 
tvarka. Be to, pastebėta, kad alternatyvūs vaistiniai preparatai taip pat kelia tam tikrą riziką − 
pirmiausiai susijusią su virškinamojo trakto kraujavimu.  
 
Tokiomis aplinkybėmis Komiteto pirmininkas nusprendė sprendimo projekto nepateikti Nuolatiniam 
komitetui balsuoti per posėdį, o perduoti šį klausimą CHMP, kad šis išnagrinėtų visus naujus 
pranešimus apie hepatotoksiškumą, susijusį su nimesulidu, nustatytų bei apsvarstytų šiuo metu 
taikomas nacionalines priemones, kaip antai gaires ar rekomendacijas dėl nimesulido vartojimo, ir 
rekomenduotų būtinas rizikos mažinimo priemones. 
 
2008 m. birželio 26 d. raštu CHMP pirmininkas pranešė Komisijai, kad, įvertinus naujus papildomus 
pranešimus ir apsvarsčius kitas rizikos mažinimo priemones, vertinimo ataskaita buvo papildyta nauja 
faktine informacija, o CHMP nuomonė su tomis pačiomis rekomendacijomis, kaip rugsėjo mėn. 
nuomonėje, buvo pateikta CHMP balsuoti. CHMP negalėjo gauti balsų daugumos, pritariančios 
nuomonei su tomis pačiomis rekomendacijomis. 
 
Taigi, dėl pirmiau nurodytų priežasčių daromos tokios išvados: 
 
• Nimesulidas kelia hepatotoksiškumo riziką, taip pat fulminantinių kepenų veiklos sutrikimų riziką. 
• Kita vertus, nimesulidą pakeitus kitais nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo gali dažniau 

pasitaikyti toksiškumo virškinamajam traktui atvejų. Taigi, jei nimesulido nebebūtų galima gauti, 
galėtų dažniau pasitaikyti toksiškumo virškinamajam traktui atvejų. 

• CHMP narių nuomonės dėl vertinimo, ar šią riziką galima sumažinti taikant rizikos mažinimo 
priemones ir leidžiant vaistus palikti rinkoje, arba ar rizika yra tokia, kad rinkodaros teisę reikėtų 
panaikinti, skiriasi. 

• Šis nesutarimas taip pat pastebėtas 2008 m. sausio 20 d. Nuolatinio komiteto posėdyje. 
Pagal CHMP rekomendaciją, jeigu nimesulido toksiškumo virškinamajam traktui klausimas negali 
būti peržiūrėtas 107 straipsnyje nustatyta tvarka, Komisija perduos klausimą pagal Direktyvos 
2001/83/EB 31 straipsnį, kad būtų išsamiai įvertintas rizikos ir naudos santykis. 
 
ŠIS SPRENDIMAS: 
Europos Komisija mano, kad vaistinių preparatų, kuriuose yra nimesulido, rinkodaros teisę tikslinga 
palikti galioti. Kai CHMP 2007 m. rugsėjo 20 d. priėmė nuomonę, dauguma jo narių tokiam palikimui 
galioti pritarė, todėl būtų tinkama remtis šios daugumos nuomone. Šį požiūrį taip pat patvirtina tai, kad 
31 straipsnyje numatyta tvarka turi būti įvertintas rizikos ir naudos santykis − nimesulido rizika bus 
palyginta su kitų vaistinių preparatų rizika virškinamajam traktui. 
 
CHMP pasiūlytos rizikos mažinimo priemonės taip pat turi būti nustatytos, kadangi neginčytina, kad 
norint vaistinį preparatą palikti rinkoje reikia taikyti priemones, skirtas kuo labiau sumažinti 
nepageidaujamų reiškinių galimybę. 
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Tačiau atsižvelgiant į nepageidaujamų reiškinių sunkumą šias priemones Komisijos požiūriu reikėtų 
sustiprinti 1) apribojant nimesulido skyrimą tik kaip antros eilės gydymo būdą ir 2) nustatant aiškius 
rinkodaros teisės turėtojo įpareigojimus informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie saugumo 
riziką, susijusią su šiuo vaistiniu preparatu. 
 
Vaistinį preparatą skiriant tik kaip antros eilės gydymo būdą siekiama užtikrinti, kad nimesulidas 
nebūtų naudojamas kaip įprastas skausmą malšinantis vaistas, kai yra kitų gydymo būdų, kurių 
hepatotoksinio poveikio rizika yra mažesnė. Kai kuriose valstybėse narėse vaistų skyrimo gairėse jau 
rekomenduojama skirti nimesulidą kaip antros eilės gydymo būdą. Vaistinio preparato charakteristikų 
santraukos apribojimais turėtų būti užtikrinta, kad visos valstybės narės, kuriose suteikta nimesulido 
rinkodaros teisė, laikytųsi tokių vaistinio preparato skyrimo sąlygų. 
 
Šios papildomos priemonės turėtų padėti sumažinti riziką, susijusią su nimesulido vartojimu, 
belaukiant kreipimosi pagal 31 straipsnį rezultatų. 
 
Tam tikri sisteminės sudėties nimesulido charakteristikų santraukos ir pakuotės lapelio skirsniai bei 
rinkodaros teisės sąlygos iš dalies keičiami kaip nustatyta šio sprendimo III ir IV prieduose.  


