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Kockázatkezelés – kockázatcsökkentés előadás  

Magyarázat diánként 

3. dia 
A többféle forrásból származó adatok azt mutatják, hogy a hosszas 
gyógyszerfejlesztési program eredményeként benyújtott és jóváhagyott 
hatóanyagok egy részét az engedélyezés után vissza kell vonni a klinikai 
gyakorlatból. Leggyakoribb visszahívás a hepatotoxicitás és a kardiovaszkuláris 
problémák, de karcinogenezis, neurológiai mellékhatások és egyéb szervi 
toxicitás is szerepel az okok között. 
Néhány esetben a megfelelő kockázatcsökkentő eszközök használata mellett a 
hatóanyag újra forgalomba került (pl natalizumab) 
 
5. dia 
A gyógyszerjelölt akkor kapja meg a forgalomba hozatali engedélyt, ha egy adott 
indikációban és betegcsoportban az alkalmazásától várható előny (hatékonyság) 
meghaladja a várható kockázatokat (relatív ártalmatlanság) és biztosított az 
egyenletesen magas gyógyszerminőség. Az engedélyezés időpontjában azonban 
nem tudjuk, hogy miként válik be az új gyógyszer a klinikai gyakorlatban és 
milyen pontosan a gyógyszerbiztonsági profilja. 
Az engedélyezéskor megállapított pozitív előny-kockázat arány a klinikai 
gyakorlatban változhat. Olyan új, eddig ismeretlen kockázatok jelentkezhetnek, 
melyek miatt az előny-kockázat arány negatívvá válik. A roziglitazon 
(vércukorcsökkentő) gyógyszerről például kiderült, hogy súlyos kardiovaszkuláris 
mellékhatásai vannak, ami miatt visszavonták a forgalomba hozatali engedélyét. 
 

6. dia 
Egy klinikai vizsgálati programban változó számú beteg vesz részt, tehát az 
Európai Unióban nincs kötelezően előírt betegszám a gyógyszer engedélyezése 
előtt. Egyedül vakcináknál követelmény 9.000 fő bevonása. Nagyon ritka 
betegség indikációban akár 25 vizsgálati egyén adatai alapján is megkaphatja a 
gyógyszer a forgalomba hozatali (igaz feltételes) engedélyt, máskor 1000-3000 
beteg bevonása után kérelmezik. 

Az ábra bemutatja, hogy milyen valószínűséggel észlelhető egy mellékhatás egy 
átlagos, 2000 személy bevonásával végzett klinikai vizsgálati programban.   
Egy gyakoribb mellékhatás (pl 500 azatioprin expozícióból egy betegnél fordul 
elő limfóma) 98% valószínűséggel észlelhető. A gyakoriság csökkenésével 
értelemszerűen csökken annak is az esélye, hogy engedélyezés előtt detektálni 
lehessen. 
 

8. dia 
- A talidomid tragédia után, a hatvanas évek elején indult el néhány országban 
(pl Nagy-Britannia, Svédország) a mindennapi gyakorlat során tapasztalt 
feltételezett mellékhatások szisztematikus gyűjtése. A WHO ilyen irányú 
tevékenysége 1968-ban indult (WHO Uppsalai központ). Végül egyre több 
ország, Európán kívül a világ többi részén is, kialakította a saját rendszerét. 

- Bármennyire is hasznos a mellékhatások gyűjtése, esetleges volt az információ. 
Ki kellett alakítani aktív adatgyűjtő rendszereket. Ilyen pl UK-ben a PEM 
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(Prescription Event Monitoring), amikor a forgalomba hozatal után fél évvel 
rákérdeznek a gyógyszert ténylegesen rendelő orvosoknál, hogy jelentettek-e a 
betegeik mellékhatást. Ekkor jelentek meg a különféle nyilvántartások is. Ma már 
vannak olyan országok (pl Dánia), ahol a teljes lakosság, 5 millió ember 
egészségügyi adatai egy adatbázisban találhatók. 
 
- A gyógyszerek biztonságos alkalmazásával kapcsolatos nemzetközi incidensek 
időről-időre ismétlődtek, és felhívták a figyelmet az európai farmakovigilancia 
rendszer elégtelen működésére. 2002-ben megalakult a HMA ad hoc 
munkacsoportja, az ERMS. Az új modell olyan szemléletbeli változást is 
megkövetelt, melyben a hangsúly a nemkívánatos hatások bizonyítékainak 
kereséséről a biztonságosság bizonyítása irányába tolódott el. 
Az ENCePP hálózat tagjai kutatóközpontok, egészségügyi központok, tartalmaz 
egészségügyi adatbázisokat, elektronikus regisztereket egész Európára 
kiterjedően. (Módszertan + szakértelem + nagy, populációs szintű adatbázisok 
rendelkezésre bocsátása) 

- 2012-től hatályos az EU új farmakovigilancia szabályozása, ami kibővítette és 
egységesítette a tagállami hatóságok, forgalomba hozatali engedélyesek 
kötelezettségeit és új eszközöket biztosít a biztonságos gyógyszeralkalmazás 
megerősítésére.  

 

9. dia 
A reaktív farmakovigilancia önmagában nem oszlatja el a nyilvánosság aggályait 
a gyógyszerek biztonságosságával kapcsolatban, hiszen az, hogy nincs bizonyíték 
valaminek a kockázatára az jelentheti azt is, hogy nem veszélyes, illetve azt is, 
hogy nem rendelkezünk elegendő adattal arra vonatkozóan, hogy bizonyítsuk, 
hogy veszélyes = adatgyűjtés elégtelensége. 
 

Aktív lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy a bizonytalanságot a 
minimumra csökkentsük a készítmény kockázat-haszon arányával kapcsolatban. 
Ennek hiányában a nyilvánosság továbbra is a gyógyszerek veszélyeit fogja 
figyelni, és hasznos készítmények veszhetnek oda.  
 

A proaktív farmakovigilancia célja olyan előremutató kockázatkezelési 
tevékenység folytatása, melynek kapcsán azonosítja a gyógyszer alkalmazásának 
addig ismeretlen vagy tisztázatlan kockázatait, majd aktív információgyűjtés 
révén felderíti azokat, és ezek elkerülésére, illetve időben történő megfelelő 
kezelésére törekszik. 
 

Önmagában csupán a proaktív farmakovigilancia sem elegendő, illetve csak 
akkor fog hatékonyan működni, ha megfelelő folyamatok állnak rendelkezésre az 
esetleges új információk gyors kezelésére, a reakcióra, tehát jól működik a 
reaktív farmakovigilancia. 
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10. dia 
A gyógyszerek engedélyezésének hagyományos modellje szerint a gyógyszer-
fejlesztés során a fejlesztők az előírásoknak megfelelő non-klinikai és klinikai 
vizsgálatokkal gyűjtenek minél több adatot a gyógyszer biztonságára 
vonatkozóan. Ezeket értékelik a hatóságok (relatív ártalmatlanság) és veszik 
figyelembe az előny-kockázat értékelésénél. Ha ez pozitív, akkor akár sok millió 
emberhez jut el a gyógyszer. A klinikai felhasználásból érkező visszajelzéseket 
(mellékhatások, megfigyeléses vizsgálatok) ismét értékelik és szükség esetén 
módosítják az engedélyt (indikáció szűkítés, adagolás változás, új ellenjavallat), 
hogy az előny-kockázat arány pozitív maradjon. Ha a pozitív arány semmilyen 
módosítással nem tartható fenn, akkor vonják vissza a forgalomba hozatali 
engedélyt.   

 
11. dia 
Az új modell szerint már a fejlesztés fázisában felmérik a kockázatokat és 
hiányzó információkat és a tervet is összeállítja a kérelmező, milyen lépésekkel 
kíván több adatot gyűjteni ebben a vonatkozásban (farmakovigilancia terv) és 
milyen kockázatcsökkentő tevékenységeket javasol. A gyógyszerbiztonságra 
vonatkozóan összeállít egy dokumentumot (kockázatkezelési terv, risk 
management plan, RMP), ami az engedélyezési kérelem része. A hatósággal 
egyeztetett kockázatkezelési terv lesz az engedélyezés utáni gyógyszerbiztonsági 
teendők vezérfonala.  
 
Az RMP élő dokumentum, amit folyamatosan frissíteni kell. Részben a vizsgálatok 
eredményeivel, esetleg új vizsgálatok tervével, részben a kiegészítő 
kockázatcsökkentő tevékenységek módosításával.  
 
12. dia 
A kockázatkezelés is a jól ismert (O)PDCA ciklust követi.  
O (observ) – fel kell mérni a pillanatnyi állapotot, mit ismerünk és mit nem: 
ÉSZLELÉS 
P (plan) – megtervezni, hogyan lehet még több gyógyszerbiztonsági 
információhoz jutni: FARMAKOVIGiLANCIA TERV 
D (do) – megvalósítani a tervet és dönteni a kockázatcsökkentés leghatékonyabb 
eszközeiről 
C (check) – ellenőrizni kell, hogy a kockázatcsökkentő eszköz elérte-e a célját 
A (adjust) – ha nem megfelelő a kockázatcsökkentés, módosítani kell az eszközt 
vagy újat kell bevezetni 
 
13. dia 
Bizonyított összefüggés:  

- Preklinikai vizsgálatban kimutatható, amit a klinikai vizsgálatok is 
beigazoltak 

- Jól szervezett klinikai vizsgálatban vagy epidemiológiai vizsgálatban 
megfigyelték, a kontroll csoporttal összehasonlítva a különbség jelentős, 
ok-okozat feltételezhető 

- Számos, jól dokumentált spontán jelentés (időbeli kapcsolat és biológiai 
valószínűség – pl. anafilaxiás reakció vagy az alkalmazás helyén fellépő 
reakció) 
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Feltételezhető összefüggés: 
- Preklinikai vizsgálatban előfordult, de a klinikai vizsgálat nem erősítette 

meg 
- Jól szervezett klinikai vizsgálatban vagy epidemiológiai vizsgálatban 

megfigyelték, de a kontroll csoporttal összehasonlítva a különbség nem 
elég nagy, de a gyanút felkelti 

- A spontán jelentések során észlelt szignál 
- Ugyanabba a hatástani csoportba tartozó hatóanyagoknál megfigyelhető 

reakció, ami feltételezhetően előfordul az adott szerrel kapcsolatban is 
 

A fontos gyógyszerbiztonsági aggály nem feltétlenül egyezik meg a készítmény 
mellékhatásaival 
 

15. dia 
A kockázatkezelési rendszer mindazon farmakovigilancia tevékenységek 
összessége, amely a készítménnyel kapcsolatos kockázatok azonosítására és 
jellemzésére, a gyógyszer alkalmazásával kapcsolatos kockázatok csökkentésére 
és a kockázatcsökkentő intézkedések hatékonyságának lemérésére szolgál. 
 
A kockázatkezelési terv a kockázatkezelési rendszer részletes leírása. (fizikai 
manifesztációja) 

 

17.dia 

Teendő a kezelhető kockázatokkal van. Mind a forgalomba hozatali engedély 
jogosultjainak, mind a hatóságoknak az a célja, hogy eszközeikkel a kezelhető 
kockázatot az elfogadható kockázat szintjére vigye.  
 

19.dia 

Minden gyógyszer esetén mérlegelésre kerül a 
 

- Kiszerelési egység nagyságának limitálása: csökkenti azt az időt, amit a 
beteg orvosi felügyelet nélkül tölt, illetve ha nagy a túladagolásból 
származó veszély, vagy kontrollálni kell a gyógyszer kikerülését a 
nyilvánossághoz 
 

- Rendelhetőség: milyen körülmények között lehet a gyógyszert rendelni (= 
ki írhatja fel), kiadhatóság: milyen körülmények között juthat a beteg a 
gyógyszerhez 
 

I: csak egészségügyi intézményen belüli gyógykezelés során alkalmazható 
 
J: a diagnózis felállítása megfelelő felszereléssel rendelkező egészségügyi 
intézményben kell, hogy megtörténjen, de a kezelés később az alapellátás 
keretében megoldható (először szakorvos írhatja fel, majd a háziorvos) 
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Sz: a beteg kezelése megoldható járóbeteg ellátás keretein belül, de a 
kezeléshez rendszeres szakorvosi felügyelet szükséges 
 
- Kiadhatóság: meghatározása nemzeti kompetencia és tagállamonként 

változhat. Az indikáció, a hatóanyag jellemzőinek figyelembe vétele 
mellett az egészségügyi rendszer nemzeti sajátosságai is befolyásolják. A 
gyógyszerek osztályozásának szempontjait az 52/2005 EüM rendelet 
foglalja össze. 
 

Hibának minősül, ha a jogosult azt írja, hogy a készítménnyel kapcsolatban nem 
implementált kockázatcsökkentő intézkedést, pedig a készítmény kísérőiratai is 
rutin kockázatcsökkentésnek minősülnek 
 
21. dia 
Míg a rutin kockázatcsökkentő tevékenységeket alkalmazni kell minden 
gyógyszer esetén, addig a kiegészítő kockázatcsökkentő intézkedések 
bevezetését abban az esetben kell mérlegelni, amikor semmilyen más módon 
nem biztosítható a készítmény biztonságos és hatékony alkalmazása. 
 
Komplex kockázatcsökkentő programok is implementálhatók a fentiek figyelembe 
vételével. Mérlegelni kell azt is, hogy az adott tagállam egészségügyi-társadalmi 
berendezkedése mellett egyáltalán megvalósítható-e az adott 
kockázatcsökkentési tevékenység. (pl. a vény érvényességének korlátozása hét 
napra a terhességmegelőző program kapcsán) 
 
A kockázatkezelési tervben részletesen le kell írni a kockázatcsökkentő 
programot, melynek az alábbiakra kell kitérnie: 

- A kockázatcsökkentő program indoka 
- A kockázatcsökkentő program célja, mely 

gyógyszerbiztonsági aggályt céloz meg a tevékenység 
- A kockázatcsökkentő program leírása: kulcselemek kifejtése 
- A kockázatkezelési program implementációja: célcsoport, 

időzítés, terjesztés módja, ha több MAH érintett, a terjesztés 
koordinációja 

- A kockázatcsökkentő program hatékonyságának mérése 
 

29.dia 
Összehasonlítás: előtte és utána állapot vagy egy előzetesen meghatározott 
referencia-értékhez való hasonlítás 
 

Kockázatcsökkentő intézkedések hatékonyságának lemérése 
 
Azért lényeges, mert ha egy kockázatcsökkentő tevékenység nem bizonyul 
hatékonynak, az azt jelenti, hogy nem tartható fent a készítmény pozitív előny-
kockázat egyensúlya az adott populációban, és a készítmény visszavonása 
szükséges 

 


