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RATA ALERTELOR – SEVM
Rata alertelor (procentajul alertelor din totalul tranzacțiilor) generate de
Sistemul European de Verificare a Medicamentelor (SEVM) înregistrează
o scădere anul acesta, ajungând la 0,22% în noiembrie.
Așadar, efortul comun al tuturor părților implicate, din întreaga Europă,
de reducere a numărului de alerte false în cadrul sistemului este vizibil în
graficul de mai jos.

RATA ALERTELOR – SNVM
Pentru România, imaginea de mai jos ilustrează că rata țintă a alertelor
stabilită la nivel European – mai mică de 0,05% – a fost atinsă. Mai mult,
Sistemul Național de Verificare a Medicamentelor (SNVM) a devenit mai
stabil și mai robust.

Rata țintă: mai
mică de 0,05%

Țintă Europeană a Ratei Alertelor: mai 
mică de 0,05%
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SĂRBĂTORI FERICITE!
Întrucât încă un an plin de provocări se apropie de final, OSMR dorește
cu această ocazie să mulțumească tuturor părților implicate în această
inițiativă unică, aceea de a proteja siguranța pacienților asigurând acces
la medicamente autentice, pentru efortul imens, angajamentul și
dăruirea de care au dat dovadă.

Echipa OSMR vă transmite cele mai calde urări în acest sezon frumos!

PROIECTUL DE GESTIONARE A ALERTELOR (ALERT MANAGEMENT
SYSTEM - AMS)
Pe parcursul verii, EMVO a anunțat lansarea proiectului AMS.
Obiectivul acestui demers este de a maximiza eficiența gestionării
alertelor în SEVM, de a sprijini utilizatorii SEVM (OBPs, DAPP, ONVM –
Organizații Naționale de Verificare a Medicamentelor și Utilizatori Finali)
în demersul acestora de investigare a alertelor.
Întrucât unul dintre beneficiile previzionate de Grupul de Lucru al AMS
este acela de a încuraja o colaborare eficientă în cadrul sistemului, AMS
va oferi utilizatorilor opțiunea de a comunica între ei.
În plus, va permite utilizatorilor să vizualizeze alerte care detaliază
activitățile organizațiilor lor. Totodată, vor putea trimite fișiere, schimba
statusul alertelor (în funcție de stadiul investigației) și vor putea folosi
instrumente de business intelligence pentru a-și susține deciziile.
AMS este compus dintr-un Hub AMS la care sunt conectate direct
companiile OBP și diferitele AMS-uri naționale, care vor permite
comunicarea totală între toate părțile interesate pentru investigarea
alertelor.

Începând cu martie 2022, Romania va face parte din faza pilot a
proiectului AMS și în această etapă va fi testată o comunicare
centralizată legată de gestionarea alertelor.
Membrii echipei OSMR responsabili cu procesul de gestionare a alertelor
pentru SNVM din România sunt încântați să facă parte din acest proiect
și să contribuie la arhitectura unui flux de lucru al alertelor menit să
faciliteze identificarea cauzelor rădăcină ale alertelor și, în consecință, să
îmbunătățească funcționalitatea și stabilitatea Sistemului European de
Verificare a Medicamentelor.
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