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Normele privind regulile de Bunæ Practicæ în Studiul
Clinic (GCP) impun folosirea unor procedee standard
de lucru, procedee ce descriu într-o manieræ claræ felul
de organizare, realizare a studiului, prelucrarea datelor,
documentarea øi verificarea studiului clinic.

Sponsorului îi revine responsabilitatea stabilirii øi
garantærii respectærii de cætre tofli participanflii la studiu
a punerii în practicæ a procedeelor standard de lucru
(POS). Pentru aceste activitæfli Sponsorul va delega un
monitor înainte de începerea studiului clinic.

Pentru respectarea procedeelor standard de lucru
în studiul clinic trebuie sæ se flinæ seama de cel puflin
urmætoarele øase condiflii:
– Alegerea pentru studiul propus a investigatorului

calificat corespunzætor (medic primar), a echipei de
lucru potrivite pentru aceastæ activitate, a locului
de desfæøurare a studiului clinic øi a condifliilor teh-
nice adecvate, toate acestea trebuind sæ fie dispo-
nibile pe toatæ perioada planificatæ pentru desfæøu-
rarea studiului;

– Arhivarea corectæ a documentelor studiului clinic,
protocolului studiului clinic a datelor øi informaflii-
lor complementare, semnalærii evenimentelor ad-
verse øi informafliilor pentru monitor, precizarea
duratei de timp pentru pæstrarea documentelor în
centrul în care se desfæøoaræ studiul øi la Sponsor;

– Procedeele de monitorizare incluzând frecvenfla
minimæ a verificærilor øi a condifliilor în care se fac
acestea pentru documentele sursæ, a modalitæflilor
de corectare a înregistrærii informafliilor medicale;

– Modalitatea de manipulare a produselor investiga-
te øi a documentelor de contabilitate a acestora;

– Proceduri de semnalare a evenimentelor adverse øi
a evenimetelor adverse grave;

– Proceduri  de informare corectæ a subiecflilor stu-
diului øi de obflinere a consimflæmântului liber de a
participa la studiu.
Sunt propuse în cele ce urmeazæ trei din cele øase

Proceduri de Operare Standard (POS)  obligatorii în ori-
ce Unitate de Cercetare (UC) în care se doreøte
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conform ghidurilor GCP în vigoare, a Declarafliei de la
Helsinki (HD) øi a Conferinflei Internaflionale pentru
Armonizare (ICH).

Procedura standard de operare 
a medicamentului pentru investigaflia clinicæ
1. Introducere

Când se planificæ un studiu clinic, sponsorul trebuie
sæ se asigure cæ sunt disponibile suficiente date privind
siguranfla øi eficacitatea medicamentului, rezultate din
studii non-clinice øi/sau studii clinice care sæ susflinæ ex-
punerea la calea de administrare, dozele øi durata pre-
væzute pentru populaflia cuprinsæ în studiu.

Sponsorul trebuie sæ reactualizeze broøura investi-
gatorului, dacæ apar informaflii noi semnificative 

Broøura investigatorului este o „compilare” a unor
date clinice øi non-clinice despre medicamentul pentru
investigaflie clinicæ care sunt relevante pentru studie-
rea medicamentului pe subiecfli umani. 

Scopul ei este sæ ofere investigatorului øi altor per-
soane implicate în studiu informaflii care sæ favorizeze
înflelegerea de cætre aceøtia a motivelor pentru respec-
tarea multor aspecte cheie ale protocolului, cum ar fi
dozele, intervalul/frecvenfla dozelor, modul de admi-
nistrare øi siguranfla procedurilor de monitorizare. 

Broøura investigatorului prezintæ, de asemenea,
explicaflii care stau la baza managementului clinic pen-
tru subiecflii studiului în cursul studiului clinic; infor-
mafliile trebuie prezentate într-o formæ concisæ, simplæ,
obiectivæ, echilibratæ øi nepromoflionalæ care sæ facæ
capabil clinicianul sau potenflialul investigator sæ le
înfleleagæ øi sæ-i permitæ acestuia o evaluare personalæ
færæ erori a raportului risc-beneficiu caracteristic stu-
diului propus; din acest motiv la editarea unei broøuri a
investigatorului trebuie sæ participe persoane calificate
în medicinæ, dar conflinutul broøurii investigatorului
trebuie aprobat în cadrul disciplinelor care au generat
datele prezentate.

2. Scop
2.1 Prezentul document are scopul de a stabili pro-
cedura care trebuie urmatæ atât în procesul de primire,
înregistrare, pæstrare, administrare, contabilizare si
returnare a medicamentului pentru investigaflie clinicæ
cât si de a descrie responsabilitæflile echipei de investi-
gatori în acest proces.

3. Domeniu de aplicare
3.1 Prezenta proceduræ se aplicæ tuturor studiilor
clinice desfæøurate în Unitatea de Cercetare (UC)

4. Definiflii øi prescurtæri

4.1 Definiflii
Studiu Clinic - orice investigaflie efectuatæ asupra su-

biecflilor umani pentru a descoperi sau a confirma
efectele clinice, farmacologice øi/sau alte efecte far-
maco-dinamice ale unuia ori mai multor medica-
mente pentru investigaflie clinicæ øi/sau pentru a
identifica orice reacflie adversæ la unul ori mai multe
medicamente pentru investigaflie clinicæ øi/sau
pentru a studia absorbflia, distribuflia, metabolismul
øi eliminarea unuia ori mai multor medicamente
pentru investigaflie clinicæ în vederea evaluærii sigu-
ranflei øi/sau eficacitæflii lor; sunt incluse studiile cli-
nice realizate într-un centru unic ori în centre multi-
ple, în una sau mai multe flæri;

Sponsor - persoanæ, instituflie sau organizaflie respon-
sabilæ de iniflierea, managementul øi/sau finanflarea
unui studiu clinic;

Subiect - persoanæ care participæ la un studiu clinic, fie
cæ primeøte medicamentul pentru investigaflie
clinicæ, fie cæ are rol de martor;

Investigator - un medic sau o persoanæ care exercitæ o
profesiune agreatæ în România în vederea desfæøu-
rærii studiilor clinice, pe baza cunoøtinflelor øtiinflifi-
ce øi a experienflei în domeniul îngrijirii pacienflilor
pe care le necesitæ aceasta; investigatorul este res-
ponsabil de desfæøurarea studiului clinic într-un
centru, iar dacæ într-un centru studiul este realizat
de o echipæ, investigatorul este conducætorul echi-
pei øi poate fi numit investigator principal;

Protocol - document care descrie obiectivul/obiecti-
vele, concepflia, metodologia, aspectele statistice øi
organizarea studiului; termenul protocol acoperæ
protocolul, versiunile sale succesive øi amenda-
mentele la acesta;

Documentele esenfliale - documentele care, în mod
individual sau în ansamblu, permit evaluarea desfæ-
øurærii studiului øi calitatea datelor obflinute.

Reglementærile legale în vigoare - orice lege øi regle-
mentare care se referæ la desfæøurarea studiilor cli-
nice pentru investigarea unui medicament.

Regulile de bunæ practicæ în studiul clinic - un stan-
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5. Proceduræ/ Responsabilitæfli

Persoana Responsabiæ Responsabilitæfli
Investigatorul Principal/ Pentru fiecare studiu clinic care se va desfæøura în cadrul acestui centru, Investigatorul Principal va 
Sub-Investigator/ delega în mod corespunzætor Sub-Investigatorului sau altor membri ai echipei de studiu, la începutul 
Echipa de studiu desemnatæ studiului, responabilitatea în procesul de primire, înregistrare, pæstrare, administrare, contabilizare øi 

returnare a medicamentului pentru investigaflie clinicæ.
Sub-Investigator/Echipa de Responsabilitatea pentru flinerea evidenflei medicamentului /medicamentelor pentru investigaflie 
studiu desemnatæ clinicæ aparfline Sub-investigatorului desemnat sau echipei de studiu. Sub-Investigatorul/sau altæ 

persoanæ care este desemnatæ de Investigatorul Principal va trebui sæ pæstreze înregistrærile 
referitoare la distribuflia medicamentului la locul studiului, inventarul la locul respectiv, utilizarea 
medicamentului de cætre fiecare subiect øi returnarea medicamentului nefolosit sponsorului sau la 
altæ destinaflie dacæ aceasta a fost prevæzutæ; aceste înregistræri trebuie sæ includæ datele, cantitæflile, 
numærul seriei, data expirærii (dacæ este cazul) øi numerele de cod unic destinat medicamentului/ 
medicamentelor pentru investigaflie clinicæ  øi subiecflilor studiului.

Sub-Investigator/Echipa de Sub-Investigatorul/Echipa de studiu desemnatæ trebuie sæ pæstreze înregistrærile care sæ dovedeascæ în 
studiu desemnatæ mod adecvat cæ dozele precizate în protocol au fost administrate subiecflilor øi cæ datele justificæ 

întreaga cantitate de medicament pentru investigaflie clinicæ primitæ de la sponsor.
Sub-Investigator/Echipa de Medicamentul pentru investigaflie clinicæ trebuie pæstrat în conformitate cu precizærile sponsorului øi  
studiu desemnatæ în conformitate cu reglementærile legale în vigoare. 

Persoanele responsabile trebuie sa urmeze intrucfliunile scrise primite de la sponsor care precizeazæ 
urmætoarele aspecte: 

1.   temperaturi acceptabile de pæstrare, 
2.   condifliile de pæstrare (de ex. protejat de luminæ),
3.   perioada de pæstrare
4.   lichidele pentru reconstituire øi procedurile pentru reconstituirea medicamentului 
5.   dispozitivele pentru perfuzarea medicamentului, dacæ existæ. 

Instrucfliunile scrise trebuie sæ se refere la efectuarea adecvatæ øi în condiflii de siguranflæ a recepfliei, 
manevrærii, pæstrærii, distribuirii, retragerii de la subiecfli a medicamentului pentru investigaflie clinicæ 
nefolosit øi returnærii acestuia la sponsor (sau alte dispoziflii alternative dacæ sunt autorizate de 
sponsor øi sunt în concordanflæ cu reglementærile legale în domeniu).

Sub-Investigator/Echipa de Sub-Investigator/Echipa de studiu desemnatæ trebuie sæ garanteze cæ medicamentul pentru 
studiu desemnatæ investigaflie clinicæ este folosit numai în conformitate cu protocolul aprobat.
Investigatorul Principal/ Investigatorul Principal sau persoana desemnatæ de Investigatorul Principal trebuie sæ explice fiecærui 
Sub-Investigator/ subiect modul corect de utilizare a medicamentului/medicamentelor pentru investigaflie clinicæ  øi 
Echipa de studiu desemnatæ trebuie sæ controleze la intervale adecvate, în funcflie de studiu, dacæ fiecare subiect respectæ exact 

instrucfliunile.

dard în funcflie de care se face proiectarea, condu-
cerea, desfæøurarea, monitorizarea, auditul, înregis-
trarea, analiza øi raportarea  studiului clinic, care
constituie garanflia atât a credibilitæflii øi corectitudi-
nii datelor øi rezultatelor raportate, cât øi a faptului
cæ sunt protejate  drepturile øi integritatea subiecfli-
lor ca øi confidenflialitatea acestora.

Medicamentul pentru investigaflie clinicæ - forma
farmaceuticæ a unei substanfle active sau placebo
care se testeazæ ori se utilizeazæ ca referinflæ într-un
studiu clinic, inclusiv medicamentele având deja
autorizaflie de punere pe piaflæ dar care sunt utiliza-
te, prezentate sau ambalate diferit în raport cu for-
ma autorizatæ ori care sunt utilizate pentru o indica-

flie neautorizatæ sau în vederea obflinerii de infor-
maflii mai ample asupra formei autorizate.

Subinvestigatorul - orice persoanæ, membræ a echipei
studiului clinic, desemnatæ øi controlatæ de investi-
gator sæ îndeplineascæ proceduri critice legate de
studiu øi/sau sæ ia decizii importante în privinfla stu-
diului clinic la locul de desfæøurare al acestuia (de
ex. asociafli, rezidenfli, cercetætori) 

4.2 Prescurtæri
CE – Comisia de Etica
ANM – Agenflia Naflionala a Medicamentului
OCC – Organizatie de Cercetare prin Contract
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în etapa premergætoare începerii studiului 
1. Introducere
• Investigatorul trebuie sæ fie familiarizat cu proprie-

tæflile medicafliei studiului. Aceste informaflii vor fi
gæsite în Broøura Investigatorului livratæ de sponsor.

• Trebuie sæ avefli suficient timp øi condiflii pentru a
conduce un experiment clinic, incluzând resurse de
pacienfli.

• Trebuie depus la sponsor un curriculum vitae la zi.
• Protocolul trebuie semnat, confirmând cæ a fost

citit, înfleles øi se va lucra în conformitate cu acesta.
• Dacæ este adecvat, putefli nominaliza un coordona-

tor legal pentru studiu care sæ asiste administrarea
experimentului. Aceasta depinde de necesitæflile
experimentului øi evident de resursele centrului de
desfæøurare a studiului.

• Alfli membri de personal trebuie sæ fie informafli
despre experiment, precum øi managerii spitalului
øi Comitetul de Eticæ. 

• Consimflæmântul informat trebuie sæ fie obflinut de
la bolnav/voluntar.

• Gestionarea medicamentelor este un termen pe
care îl vefli întâlni când vefli realiza experimentul în
concordanflæ cu îndrumærile GCP. Gestionarea în
GCP înseamnæ cunoaøterea øi pæstrarea înregistræri-
lor exacte a medicafliei, incluzând livrarea, pæstra-
rea, prescrierea øi returnarea acesteia.

• În experimentele “dublu orb” existæ întotdeauna o
proceduræ codificatæ astfel încât în caz de urgenflæ
sæ putefli gæsi care medicament a fost primit de
pacient. Aceasta poate fi fæcutæ în concordanflæ cu
procedura protocolului øi trebuie documentatæ.
Monitorul trebuie de asemenea sæ fie consultat sau
informat când se întreprinde aceastæ operafliune.

• Toate datele referitoare la experimentele clinice
trebuie colectate, înregistrate øi raportate cores-
punzætor.

• O arie importantæ a experimentului clinic o repre-
zintæ evaluarea øi procedurile referitoare la reacflii
adverse. 

• Orice datæ relevantæ asupra studiului trebuie pusæ
la dispoziflia sponsorului experimentului, monitoru-
lui øi oricærei alte autoritæfli relevante pentru verifi-
care sau inspecflie.

• Toate fiøele de raportare a cazului øi analizele tre-
buie semnate de Investigatorul Principal, incluzând
raportul final al experimentului. 

2. Scop
2.1 Prezentul document are scopul de a stabili proce-
dura care trebuie urmatæ în etapa premergatoare înce-
perii studiului cât si de a descrie responsabilitæflile echi-
pei de investigatori în acest proces

3. Domeniu de aplicare 
3.1 Prezenta proceduræ se aplicæ tuturor studiilor
clinice desfæøurate in Unitatea de Cercetare (UC)

4. Definiflii øi prescurtæri 
4.1 Definiflii
Studiu Clinic - orice investigaflie efectuatæ asupra su-

biecflilor umani pentru a descoperi sau a confirma
efectele clinice, farmacologice øi/sau alte efecte far-
maco-dinamice ale unuia ori mai multor medica-
mente pentru investigaflie clinicæ øi/sau pentru a
identifica orice reacflie adversæ la unul ori mai multe
medicamente pentru investigaflie clinicæ øi/sau
pentru a studia absorbflia, distribuflia, metabolismul
øi eliminarea unuia ori mai multor medicamente
pentru investigaflie clinicæ în vederea evaluærii
siguranflei øi/sau eficacitæflii lor; sunt incluse studiile
clinice realizate într-un centru unic ori în centre
multiple, în una sau mai multe flæri;

Sponsor - persoanæ, instituflie sau organizaflie respon-
sabilæ de iniflierea, managementul øi/sau finanflarea
unui studiu clinic;

Subiect - persoanæ care participæ la un studiu clinic, fie
cæ primeøte medicamentul pentru investigaflie cli-
nicæ, fie cæ are rol de martor;

Investigator - un medic sau o persoanæ care exercitæ o
profesiune agreatæ în România în vederea desfæøu-
rærii studiilor clinice, pe baza cunoøtinflelor øtiinflifi-
ce øi a experienflei în domeniul îngrijirii pacienflilor
pe care le necesitæ aceasta; investigatorul este res-
ponsabil de desfæøurarea studiului clinic într-un
centru, iar dacæ într-un centru studiul este realizat
de o echipæ, investigatorul este conducætorul echi-
pei øi poate fi numit investigator principal;

Protocol - document care descrie obiectivul/obiecti-
vele, concepflia, metodologia, aspectele statistice øi
organizarea studiului; termenul protocol acoperæ
protocolul, versiunile sale succesive øi amenda-
mentele la acesta.

Documentele esenfliale - documentele care, în mod
individual sau în ansamblu, permit evaluarea desfæ-
øurærii studiului øi calitatea datelor obflinute (a se
vedea Capitolul IX ,,Documente esenfliale pentru
conducerea studiului clinic”).
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mentare care se referæ la desfæøurarea studiilor cli-
nice pentru investigarea unui medicament.

Regulile de bunæ practicæ în studiul clinic - un stan-
dard în funcflie de care se face proiectarea, condu-
cerea, desfæøurarea, monitorizarea, auditul, înregis-
trarea, analiza øi raportarea  studiului clinic, care
constituie garanflia atât a credibilitæflii øi corectitudi-
nii datelor øi rezultatelor raportate, cât øi a faptului
cæ sunt protejate  drepturile øi integritatea subiecfli-
lor ca øi confidenflialitatea acestora.

Medicamentul pentru investigaflie clinicæ - forma
farmaceuticæ a unei substanfle active sau placebo
care se testeazæ ori se utilizeazæ ca referinflæ într-un
studiu clinic, inclusiv medicamentele având deja
autorizaflie de punere pe piaflæ dar care sunt utiliza-

te, prezentate sau ambalate diferit în raport cu for-
ma autorizatæ ori care sunt utilizate pentru o indi-
caflie neautorizatæ sau în vederea obflinerii de infor-
maflii mai ample asupra formei autorizate.

Subinvestigatorul - orice persoanæ, membræ a echipei
studiului clinic, desemnatæ øi controlatæ de investi-
gator sæ îndeplineascæ proceduri critice legate de
studiu øi/sau sæ ia decizii importante în privinfla stu-
diului clinic la locul de desfæøurare al acestuia (de
ex. asociafli, rezidenfli, cercetætori) 

4.2 Prescurtæri
CE – Comisia de Eticæ
ANM – Agenflia Naflionalæ a Medicamentului
OCC – Organizaflie de Cercetare prin Contract

5. Proceduræ/ Responsabilitæfli

Persoana Responsabiæ Responsabilitæfli
Investigatorul Principal/ Pentru fiecare studiu clinic care se va desfæøura în cadrul acestui centru, Investigatorul Principal va 
Sub-Investigator/ defini necesarul echipei pentru studiu, si va delega în mod corespunzætor Sub-Investigatorului sau 
Echipa de studiu desemnatæ altor membri ai echipei de studiu, la începutul studiului, responabilitatile, asfel incat sa se asigure 

desfæøurarea corectæ a studiului clinic. Investigatorul principal trebuie sæ discute cele necesare 
studiului cu monitorul studiului clinic, desemnat de sponsor sau de OCC. Investigatorul Principal îøi va 
asuma toate responsabilitæflile pentru administrarea øi organizarea studiului în unitate, øi pentru 
îngrijirea clinicæ a pacienflilor în studiu. El trebuie sæ asigure cæ sunt îndeplinite toate responsabilitæflile 
investigatorului în concordanflæ cu GCP. Consultarea comitetului de eticæ, raportarea reacfliilor adverse 
serioase øi arhivarea trebuie sæ fie realizate de investigatorul principal. Alte obligaflii pot fi delegate 
dar investigatorul principal este responsabil pentru siguranfla îndeplinirii lor corecte.

Investigatorul Principal/ Investigatorul Principal si membrii echipei de studiu trebuie sæ fie familiarizati cu proprietæflile 
Sub-Investigator/ medicafliei studiului. Aceste informaflii vor fi gæsite în Broøura Investigatorului livratæ de sponsor. 
Echipa de studiu desemnatæ Trebuie sæ aiba suficient timp øi condiflii pentru a conduce un experiment clinic, incluzând resurse de 

pacienfli. Trebuie depus la sponsor un curriculum vitae la zi. Protocolul trebuie semnat, confirmând cæ 
a fost citit, înfleles øi se va lucra în conformitate cu acesta. 

Investigatorul Principal/ Alfli membri de personal trebuie sæ fie informafli despre experiment, precum øi managerii spitalului øi 
Sub-Investigator/ Comitetul de Eticæ. Sub-Investigatorul/Echipa de studio trebuie sa fie informafli despre urmætoarele 
Echipa de studiu desemnatæ aspecte:

•  Consimflæmântul informat trebuie sæ fie obflinut de la bolnav/voluntar.
•  Gestionarea medicamentelor de investigatie clinica se va realiza în concordanflæ cu îndrumærile GCP. 

Gestionarea în GCP înseamnæ cunoaøterea øi pæstrarea înregistrærilor exacte a medicafliei, incluzând 
livrarea, pæstrarea, prescrierea øi returnarea acesteia.

•  În experimentele “dublu orb” existæ întotdeauna o proceduræ codificatæ astfel încât în caz de 
urgenflæ sæ putefli gæsi care medicament a fost primit de pacient. Aceasta poate fi fæcutæ în 
concordanflæ cu procedura protocolului øi trebuie documentatæ. Monitorul trebuie de asemenea sæ 
fie consultat sau informat când se întreprinde aceastæ operafliune.

Investigatorul Principal/ Investigatorul Principal si membrii echipei de studiu trebuie sa fie informati asupra faptului ca toate 
Sub-Investigator/ datele referitoare la experimentele clinice trebuie colectate, înregistrate øi raportate corespunzætor. 
Echipa de studiu desemnatæ Sistemul exact va depinde de sistemul de completare pe care spitalul îl are. Oricum, trebuie sæ fie 

posibilæ gæsirea tuturor datelor sursæ pentru o perioadæ de cel puflin 15 ani dupæ sfârøitul 
experimentului. Deseori, de exemplu, radiografiile sunt pæstrate separat de alte înregistræri ale 
pacientului. Dacæ radiografiile aparflin datelor sursæ, atunci trebuie fæcutæ în celelalte documente 
sursæ o notæ care sæ conflinæ locul unde sunt pæstrate radiografiile. Dacæ existæ câteva astfel de 
documente poate fi necesaræ completarea unui tabel pentru fiecare document cu locul unde pot fi 
gæsite.
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Procedura standard de operare raportarea
efectelor adverse øi a evenimentelor adverse
grave 
1. Introducere

Studiile clinice trebuie sæ fie efectuate în concor-
danflæ cu Declaraflia de la Helsinki asupra principiilor
etice ale cercetærii care implicæ subiecfli umani, adopta-
tæ de Adunarea Generalæ a Asociafliei Medicale Mon-
diale (1996).

Un studiu clinic trebuie condus în conformitate cu
protocolul care a fost aprobat/a obflinut o opinie favo-
rabilæ de la Comisia Naflionalæ de Eticæ.

Supravegherea medicalæ øi deciziile medicale luate
în numele subiecflilor trebuie sæ fie întotdeauna în res-
ponsabilitatea unui medic calificat.

Fiecare persoanæ implicatæ în desfæøurarea unui
studiu clinic trebuie sæ fie calificatæ prin studii, instruire
øi experienflæ pentru a-øi putea îndeplini sarcinile res-
pective.

2. Scop
2.1 Prezentul document are scopul de a stabili proce-
dura care trebuie urmatæ în procesul delegærii respon-
sabilitæflilor echipei de investigatori in cadrul studiilor
clinice.

3. Domeniu de aplicare 
3.1 Prezenta proceduræ se aplicæ tuturor studiilor clini-
ce desfæøurate in Unitatea de Cercetare (UC)

4. Definiflii øi prescurtæri
4.1 Definiflii
Studiu Clinic - orice investigaflie efectuatæ asupra su-

biecflilor umani pentru a descoperi sau a confirma
efectele clinice, farmacologice øi/sau alte efecte far-
maco-dinamice ale unuia ori mai multor medica-
mente pentru investigaflie clinicæ øi/sau pentru a
identifica orice reacflie adversæ la unul ori mai multe
medicamente pentru investigaflie clinicæ øi/sau
pentru a studia absorbflia, distribuflia, metabolismul
øi eliminarea unuia ori mai multor medicamente
pentru investigaflie clinicæ în vederea evaluærii sigu-
ranflei øi/sau eficacitæflii lor; sunt incluse studiile

clinice realizate într-un centru unic ori în centre
multiple, în una sau mai multe flæri;

Sponsor - persoanæ, instituflie sau organizaflie respon-
sabilæ de iniflierea, managementul øi/sau finanflarea
unui studiu clinic;

Subiect - persoanæ care participæ la un studiu clinic, fie
cæ primeøte medicamentul pentru investigaflie
clinicæ, fie cæ are rol de martor;

Investigator - un medic sau o persoanæ care exercitæ o
profesiune agreatæ în România în vederea desfæøu-
rærii studiilor clinice, pe baza cunoøtinflelor øtiinflifi-
ce øi a experienflei în domeniul îngrijirii pacienflilor
pe care le necesitæ aceasta; investigatorul este res-
ponsabil de desfæøurarea studiului clinic într-un
centru, iar dacæ într-un centru studiul este realizat
de o echipæ, investigatorul este conducætorul echi-
pei øi poate fi numit investigator principal;

Protocol - document care descrie obiectivul/obiecti-
vele, concepflia, metodologia, aspectele statistice øi
organizarea studiului; termenul protocol acoperæ
protocolul, versiunile sale succesive øi amenda-
mentele la acesta;

Reglementærile legale în vigoare - orice lege øi regle-
mentare care se referæ la desfæøurarea studiilor cli-
nice pentru investigarea unui medicament.

Regulile de bunæ practicæ în studiul clinic - un stan-
dard în funcflie de care se face proiectarea, condu-
cerea, desfæøurarea, monitorizarea, auditul, înregis-
trarea, analiza øi raportarea  studiului clinic, care
constituie garanflia atât a credibilitæflii øi corectitudi-
nii datelor øi rezultatelor raportate, cât øi a faptului
cæ sunt protejate  drepturile øi integritatea subiecfli-
lor ca øi confidenflialitatea acestora.

Medicamentul pentru investigaflie clinicæ - forma
farmaceuticæ a unei substanfle active sau placebo
care se testeazæ ori se utilizeazæ ca referinflæ într-un
studiu clinic, inclusiv medicamentele având deja
autorizaflie de punere pe piaflæ dar care sunt utiliza-
te, prezentate sau ambalate diferit în raport cu for-
ma autorizatæ ori care sunt utilizate pentru o indica-
flie neautorizatæ sau în vederea obflinerii de infor-
maflii mai ample asupra formei autorizate.

Eveniment advers - orice experienflæ nedoritæ træitæ de

Investigatorul Principal/ Investigatorul Principal si membrii echipei de studiu trebuie sa fie informati asupra faptului cæ o arie 
Sub-Investigator/ importantæ a experimentului clinic o reprezintæ evaluarea øi procedurile referitoare la reacflii adverse. 
Echipa de studiu desemnatæ Orice datæ relevantæ asupra studiului trebuie pusæ la dispoziflia sponsorului experimentului, 

monitorului øi oricærei alte autoritæfli relevante pentru verificare sau inspecflie. Toate fiøele de 
raportare a cazului øi analizele trebuie semnate de Investigatorul Principal, incluzând raportul final al 
experimentului. 
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este neaparat consideratæ legatæ cauzal de produ-
sul investigaflional.

Eveniment advers grav - un eveniment advers care
este fatal, care pune viafla în pericol sau al cærui re-
zultat este spitalizarea sau prelungirea spitalizærii
pacienflilor. Pe lângæ acest lucru, anomalia congeni-
talæ øi apariflia malignitæflii sunt întotdeauna consi-
derate evenimente adverse grave.

Eveniment advers neaøteptat este o experienflæ care
nu a mai fost raportatæ anterior (ca severitate sau
incidenflæ) nici în broøura curentæ a investigatorului
sau în altæ parte.

4.2 Prescurtæri
PSO – Procedura Standard de Operare
CE – Comisia de Eticæ
ANM – Agenflia Naflionalæ a Medicamentului
OCC – Organizaflie de Cercetare prin Contract

5. Proceduræ/ Responsabilitæfli

Persoana Responsabiæ Responsabilitæfli
Investigatorul Principal/ Pentru fiecare studiu clinic care se va desfasura în cadrul acestui centru, Investigatorul Principal 
Membrii echipei de studiu trebuie sa fie familiarizat cu procedura de documentare, raportare si masurile intreprinse privind 

evenimentele adverse si evenimentele adverse grave øi, de asemenea cu orice cerinflæ specificæ 
adiflionalæ a studiului.

Investigatorul Principal/ Procedura trebuie inifliatæ imediat dupæ apariflia unui eveniment advers.
Membrii echipei de studiu Investigatorul Principal /Membrii echipei de studiu trebuie sæ fie informati ca existæ câteva posibilitæfli 

de a afla despre aparitia unui eveniment advers:
• pacientul informeazæ voluntar. Studiile au arætat cæ acest lucru conduce la o raportare mai scæzutæ a 

evenimentelor adverse øi cele care sunt raportate tind sæ fie mai severe.
• întrebarea specificæ a pacientului la fiecare vizitæ, cum ar fi: “Cum væ mai simflifli de la ultima dvs. 

vizitæ?”. Dacæ nu este specificatæ nici o metodæ în protocol, unitatea trebuie sæ utilizeze aceastæ 
metodæ – fiecare investigator utilizând exact aceeaøi întrebare la fiecare vizitæ.

• parcurgerea împreunæ cu pacientul, a listei problemelor posibile pe care el/ea poate sæ le 
întâlneascæ, pe baza reacfliilor cunoscute la medicamentul studiului. Aceastæ metodæ conduce de 
obicei la o supraraportare a efectelor adverse, øi se poate ca pacienflii sæ simtæ reacflii care le-au fost 
sugerate de cætre investigator.

• dacæ studiul implicæ pacienflii din unitate, vor exista observaflii directe ale evenimentelor adverse 
fæcute de investigator sau personalul de asistenflæ medicalæ. 

• cu pacienflii din ambulatoriu, o practicæ generalæ de cooperare poate furniza informaflii privind 
evenimente adverse.

• in ghidul CE existæ sugestia cæ subiecflii înrolafli în experiment trebuie sæ aibæ un document care sæ 
poarte informaflii ce identificæ cæ el/ea ia parte la experimentul clinic, împreunæ cu o listæ cuprinzând 
numele øi numærul de telefon ale persoanelor de contact. În cazul unor evenimente adverse grave, 
investigatorul principal si echipa de studiu poate afla informafliile necesare fiind anunflati în timp 
scurt de subiect, familie sau persoanele care iau în îngrijire subiectul cu aceastæ ocazie.

• o altæ sursæ potenflialæ de informaflii o constituie rezultatele testelor de laborator ale pacienflilor. În 
cele mai multe experimente clinice existæ de obicei câteva teste de laborator obligatorii, constând 
din parametrii de hematologie øi biochimie. Dacæ apare o valoare care este în afara limitelor 
normale, investigatorul principal si echipa de studiu trebuie mai întâi sæ evalueze semnificaflia clinicæ 
(øi sæ introduca aceste detalii în CRF) øi apoi sæ urmæreasca valorile anormale dacæ considera cæ este 
semnificativ.

Investigatorul Principal/ Investigatorul Principal/Membrii echipei de studiu trebuie sæ cunoascæ øi sæ respecte regulile de bunæ 
Membrii echipei de studiu practicæ în studiul clinic  precum øi reglementærile legale în domeniu. Modul exact de documentare a 

unui eveniment variazæ de la sponsor la sponsor, dar informaflia trebuie înregistratæ fie într-un 
formular special de raportare a evenimentelor adverse sau într-o parte a unui CRF normal, fie o 
combinaflie a celor douæ. De ex. tratamentul dat pentru tratamentul unui efect advers trebuie 
introdus în formularul AE sau în partea de medicaflie concomitentæ a CRF. Dacæ a pærut un eveniment 
advers, trebuie înregistrate urmætoarele date:
• o scurtæ descriere a evenimentului advers cu data øi ora aparifliei lui
• intensitatea efectului (ex. usor – perceperea unui semn sau simptom dar uøor tolerat, moderat – un 

disconfort suficient sæ determine interferenflæ cu activitatea uzualæ sau sever – incapacitate cu inabili
tate în muncæ sau în desfæøurarea activitæflii obiønuite). Sponsorii pot avea categorii øi definiflii diferite.

• dacæ evenimentul a fost serios sau nu (vezi definiflia de mai sus)
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Documente de referinflæ øi documente asociate 

1. Ordin al ministrului sænætæflii publice nr. 904/25.07.2006
pentru aprobarea Normelor referitoare la implementarea
regulilor de bunæ practicæ în desfæøurarea studiilor clinice
efectuate cu medicamente de uz uman;

2. Hotærârea nr. 39/27.10.2006 referitoare la aprobarea Ghidu-
lui privind buna practicæ în studiul clinic;

3. Hotærârea nr. 40/27.10.2006 referitoare la aprobarea Ghidu-
lui privind consideraflii generale despre studiile clinice;

4. Hotærârea nr. 50/15.12.2006 referitoare la aprobarea Ghidu-
lui privind formularul cererii øi documentaflia care trebuie
trimise comisiei de eticæ în vederea obflinerii opiniei aces-
teia asupra desfæøurærii unui studiu clinic cu medicamente
de uz uman în România.

• dacæ evenimentul a fost neaøteptat sau nu
• atribuirea efectului medicamentului studiului (færæ motiv, posibil, motivabil, insuficiente date 

disponibile). Deseori este furnizat cu protocolul un algoritm pentru a ajuta la apreciafli atribuirii.
• mæsuri luate cu privire la medicaflia studiului – dozæ modificatæ, dozæ adoptatæ sau opritæ permanent
• detalii ale oricærui tratament dat în vederea tratamentului evenimentului advers
• øi rezultatul efectului advers: rezolvare completæ, îmbunætæflire dar încæ prezent, færæ modificæri, 

înræutæflire, moarte.
Cu excepflia efectelor adverse usoare, Investigatorul Principal sau unul dintre membrii echipei de 
studiu trebuie sæ telefoneze monitorului, care în acest caz va verifica detaliile la urmætoarea vizitæ de 
monitorizare sau va aranja o vizitæ la centru mai devreme. Dacæ existæ dubii in privinta faptului dacæ 
un eveniment advers trebuie sæ fie clasificat ca fiind grav sau nu, investigatorul principal sau unul 
dintre membrii echipei de studiu  va telefona monitorului pentru sfat. Pot sæ existe douæ formulare 
separate furnizând raportarea evenimentelor adverse grave. Acestea trebuie sæ fie raportate imediat 
investigatorului principal øi de asemenea monitorului (sau altor reprezentanfli ai sponsorului) prin 
telefon. Un raport scris trebuie sæ urmeze în 24 de ore. Dacæ nu sunt disponibile toate datele, raportul 
scris trebuie trimis oricum øi datele lipsæ trimise cât mai curând posibil.

Investigatorul Principal Investigatorul Principal unde se desfæøoaræ studiul trebuie sæ informeze:
• Comitetul de Eticæ despre toate evenimentele adverse grave sau neaøteptate care pot sæ afecteze 

siguranfla pacienflilor
• sponsorul despre toate evenimentele adverse grave în 24 de ore, sæ discute problema øi sæ ia orice 

mæsuræ adecvatæ necesaræ protejærii pacienflilor din studiu
• autoritæflile relevante despre efectul advers grav, dacæ nu øi-a luat aceastæ responsabilitate 

sponsorul.
Aceasta trebuie sæ se facæ în concordanflæ cu etapa planificatæ a studiului. În studiile tip “dublu orb”, 
poate fi necesaræ deschiderea codului. Dacæ este necesar tratamentul care este în lista nepermisæ a 
protocolului, pacientul trebuie retras din studiu. Tofli pacienflii care suferæ un efect advers trebuie sæ 
fie urmærifli pânæ când investigatorul este satisfæcut de starea pacientului øi rezolvarea situafliei øi nu 
mai este necesaræ nici o altæ decizie.
Verificând raportul final, investigatorul principal trebuie sæ acorde o atenflie deosebitæ raportærii 
evenimentelor adverse grave. 


