Допълнителна справка

за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №
31 от 2007 г. за определяне на правилата за Добра клинична практика

Участник в общественото Предложение/мнение
обсъждане
Български фармацевтичен съюз Точка 5.13.2. от Приложение № 1 към чл. 1,
ал. 1 на Наредба № 31 от 2007 г. за
определяне на правилата за Добра клинична
практика да се измени така:
„5.13.2.
Възложителят
определя
температура и условия на съхранение (напр.
предпазване от светлина“, срок за
съхранение, течности за разтваряне и
процедури, както и изделия за вливане на
лекарствения продукт, ако има такива.
Възложителят уведомява всички включени
в клиничното изпитване страни (т.е.
мониториращи,
изследователи,
отговорници
по
съхранението)
за
определените условия. Отговорници за
съхранението на лекарствени продукти са
магистър – фармацевти. В лечебни
заведения за болнична помощ изпитваните
лекарствени продукти се съхраняват в
болничната аптека.“
Мотиви:

Приема/не приема мотиви
предложението
Приема
се
по Изискването за съхраняване на
принцип.
лекарствени
продукти,
преназначени за клинични
изпитвания,
в
болничните
аптеки е уредено и към
настоящия момент по начина,
предложен от БФС (чл. 39, ал. 1
от Наредба № 28 от 2007 г. за
устройството,
реда
и
организацията на работа на
аптеките и номенклатурата на
лекарствените
продукти).
Поради това не се налага
съответното изискване да се
повтаря в друг нормативен акт,
какъвто е Наредба № 31 от 2007
г. за определяне на правилата за
Добра клинична практика.

Изменението възлага на възложителя на
клинично изпитване да определи лица с
подходящо фармацевтично образование за
отговорници
за
съхранението
на
лекарствените
продукти,
обект
на
клиничното изпитване. Посочените лица
единствено имат съответните специални
знания, придобити в курса им на обучение
за придобиване на образователно –
квалификационна степен „магистър“ в
професионално направление „фармация“,
относно технология на производството и
изисквания
към
съхранението
на
лекарствените продукти. Лекарствените
продукти, обект на клинично изпитване,
съставляват източник на повишен риск за
участващите в изпитването пациенти.
Неправилното съхранение може да засегне
здравето и живота на пациентите и да
компрометира резултатите от изследването.
Специалните правила за съхранение на
продуктите са свързани с включените
активни и помощни вещества на
продуктите.
На следващо място, проектът е в
съответствие с разпоредбите на чл. 35, ал. 2,
т. 7, чл. 39, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 28 от
2007 г. за устройството, реда и
организацията на работа на аптеките и
номенклатурата на лекарствените продукти.
Съхранението на лекарствените продукти
от обхвата на клиничните изпитвания в

лечебните заведения за болнична помощ се
осъществява в болничните аптеки, ако има
такива в структурата на заведението.
Отчетът за приемането, съхранението и
прилагането на изпитваните лекарствени
продукти се извършва от отговорните
магистър – фармацевти, ръководители и
служители в болничната аптека.
Предлаганите изменения са в съответствие
и с утвърдените от министъра на
здравеопазването Правила за добра
фармацевтична практика, подготвени и
приети от БФС – изх. № 62-00-7008/11.03.2009 г. и 62-00-1/08.11.2016 г.
Не на последно място предложените
текстове ще повишат контрола и
проследимостта на лекарствените продукти
по време на клинични изпитвания.

