
ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА ПРОДЪЛЖАВА 

ПРОУЧВАНЕТО ЗА ПОЛЗИТЕ И РИСКОВЕТЕ 

НА „РЕМДЕСИВИР" СРЕЩУ COVID-19 

 

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) вече получи заявлението за условно 

разрешение на Антивирусното лекарство „Ремдесивир" срещу COVID-19. Така на 

практика Европейският регулатор продължава в нова фаза проучването за ползите и 

рисковете на медикамента, който вече е одобрен в САЩ и Япония. Очаква се финалното 

становище за одобрение на ЕМА, информира на 11.06.2020 г. Clinica.bg. 

 

„Ремдесивир" е разработен първоначално от Gilead Science за лечение на ебола. 

Той все още не е разрешено за търговия в Европа, но пациентите имат достъп до него 

чрез клинични изпитвания и програмите за състрадателна употреба. Смята се, че 

медикаментът предотвратява размножаването на вируса като пречи на производството 

на вирусен генетичен материал. 

 

ЕМА започна първи цикъл на прегледа на лекарството на 30-ти април и завърши 

на 15-ти май. Следващата оценка се очаква да е готова до няколко седмици в зависимост 

от надеждността на данните и от това дали ще е необходима допълнителна информация 

в подкрепа на оценката. По време на текущия преглед Комитетът за лекарства (CHMP) 

на EMA оцени данните за качеството и производството на медикамента и прегледа 

предварителните резултати от няколко клинични проучвания и състрадателната 

употреба. В края на първия цикъл на текущия преглед CHMP поиска от производителя 

да представи допълнителни данни, заедно с заявление за условно разрешение за 

употреба. 

 

Успоредно с това Kомитетът по безопасност на EMA (PRAC) завърши 

първоначалната оценка на предварителен план за управление на риска (RMP), предложен 

от компанията. PRAC ще продължи да оценява безопасността на „Ремдесивир", така че 

възможно най-бързо да се идентифицират и отстранят евентуални проблеми в това 

отношение. Комитетът за лекарства за деца към ЕМА (PDCO) също бързо издаде своето 

становище относно плана за педиатрични изследвания на компанията. В него е описано 

как медикаментът трябва да бъде разработен и проучен при употребата при деца в 

ускорени срокове. 

 

Ако предоставените данни са достатъчни за заключението, че ползите 

от „Ремдесивир“ са повече по рисковете при COVID-19, ЕМА ще работи в тясно 

сътрудничество с Европейската комисия, за да подкрепи издаване на разрешение за 

употреба от ЕК, валидно във всички държави-членки на ЕС и ЕИП. 

 


