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CÓGAIS AGUS FEISTÍ LEIGHIS

Tá cógais agus feistí leighis faoi réir rialacha an mhargaidh aonair agus tá
tionchar díreach acu ar shláinte daoine. Tá creat dlíthiúil daingean i bhfeidhm
chun an tsláinte phoiblí a chosaint agus chun sábháilteacht na dtáirgí sin a ráthú.
Cumhdaíonn sé an timthriall iomlán, ó thrialacha agus tástálacha, go húdarú don
chur ar an margadh, go faireachas agus aistarraingt. I measc na saincheisteanna
tábhachtacha a ndéileálann AE leo sa réimse sin tá rochtain ar chógais inacmhainne,
frithsheasmhacht in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbacha a chomhrac, iompraíocht
eiticiúil i dtrialacha cliniciúla, agus dreasachtaí chun tabhairt faoi thaighde agus
forbairt. Chun cos a choinneáil le dul chun cinn eolaíoch agus teicneolaíoch agus
chun freagairt do bhagairtí sláinte atá ag teacht chun cinn, bíonn bearta reachtacha
agus beartais faoi réir meastóireacht rialta agus iarchúram rialta.

BUNÚS DLÍ

Airteagail 168 agus 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.

COMHTHÉACS

Cé gurb iad na Ballstáit atá freagrach as beartais sláinte a cheapadh agus as seirbhísí
sláinte agus cúram leighis a eagrú agus a sholáthar, tá inniúlacht chomhlántach ag AE.
Cuireann an inniúlacht sin ar a chumas tacú le gníomhartha agus iad a chomhordú
agus reachtaíocht cheangailteach a ghlacadh maidir le hábhair áirithe atá sainithe go
soiléir, amhail cógais agus feistí leighis.

A BHFUIL BAINTE AMACH AGUS FORBAIRTÍ REATHA

A. Rialacha ginearálta maidir le cógais
Is éard is táirge íocshláinte (cógas) ann ná substaint nó teaglaim de shubstaintí a
úsáidtear chun galair i ndaoine daonna a chóireáil nó a chosc. Tá údarú don mhargadh,
aicmiú agus lipéadú cógas á rialú in AE ó 1965, agus é mar aidhm leis sláinte
phoiblí a chosaint. Rinneadh lárú ar mheastóireacht cógas tríd an nGhníomhaireacht
Leigheasra Eorpach (EMA) ó bunaíodh í in 1993 agus cuireadh ar bun nós imeachta
údaraithe láraithe in 1995 chun an leibhéal is airde de shláinte phoiblí a ráthú agus
chun infhaighteacht táirgí íocshláinte a dhaingniú. Na príomhphíosaí reachtaíochta sa
réimse seo ná Treoir 2001/83/CE agus Rialachán (CE) Uimh. 726/2004, lena leagtar
síos na rialacha do bhunú nósanna imeachta láraithe agus díláraithe.
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Tugadh an tacar rialacha sin cothrom le dáta arís agus arís eile, den uair is déanaí
in 2019 i gcomhréir leis na prionsabail maidir le Reachtóireacht Níos Fearr (lena
leasaítear Rialachán (AE) 2019/1243). Chomh luath agus a chuirtear cógais ar an
margadh, déanann EMA faireachán orthu le linn a saolréanna iomlána faoin gcóras
faireachais cógas, trína ndéantar taifeadadh ar aon drochthionchar ó dhrugaí sa
chleachtas cliniciúil laethúil.
Chomh maith leis na rialacha ginearálta maidir le cógais, tá rialacháin shonracha
ann freisin do tháirgí íocshláinte dílleachtacha chun galair neamhchoitianta a chóireáil
(Rialachán (CE) Uimh. 141/2000), do chógais do leanaí (Rialachán (CE) Uimh.
1901/2006) agus d’ardteiripí (Rialachán (CE) Uimh. 1394/2007). Tá tuilleadh faisnéise
faoin topaic seo leagtha amach i rannóg D.
B. Trialacha cliniciúla
Is éard atá i dtrialacha cliniciúla ná imscrúduithe córasacha ar chógais i ndaoine a
dhéantar chun staidéar a dhéanamh ar éifeachtúlacht agus ar shábháilteacht cógais
áirithe. Chun go ndéanfaí cógas a chur ar an margadh, is gá go mbeadh doiciméid ag
gabháil leis ina léirítear torthaí na dtástálacha a rinneadh air. Forbraíodh caighdeáin
de réir a chéile –in AE agus go hidirnáisiúnta araon – ó 1990 agus déantar iad a
chódú i reachtaíocht AE, próiseas atá éigeantach don tionscal cógaisíochta. Leis an
athbhreithniú is déanaí ar reachtaíocht AE ó 2014 bunaíodh rialacha comhchuibhithe
d’údarú agus do reáchtáil trialacha cliniciúla (Rialachán (AE) Uimh. 536/2014). Is gá
athbhreithniú eolaíoch agus eitice a dhéanamh ar thrialacha cliniciúla agus is gá údarú
a fháil dóibh roimh ré. De bhreis air sin, ní fhéadfar iad a dhéanamh ach amháin i
gcás ina dtugtar cosaint agus tús áite do chearta, do shábháilteacht, do dhínit agus
d’fholláine na rannpháirtithe thar gach leas eile, agus ní fhéadfar iad a dhéanamh ach
amháin i gcás ina bhfuil an triail ceaptha sa chaoi is go nginfidh sí sonraí iontaofa
stuama. Tar éis tairseach agus bunachar sonraí lánfheidhmiúil de chuid an Aontais do
thrialacha cliniciúla a fhorbairt, tháinig an rialachán i bhfeidhm ag deireadh mhí Eanáir
2022.
C. Táirgí íocshláinte ard-teiripe
Is cineál táirge nó cógas réasúnta nua atá i dtáirgí íocshláinte ard-teiripe atá bunaithe
ar fhorbairtí i mbiteicneolaíocht cheallach agus mhóilíneach agus i gcóireálacha
nuálacha, lena n-áirítear géinteiripe, teiripe cille agus innealtóireacht fíochán. Is táirgí
coimpléascacha iad seo, a bhfuil gníomhartha cógaisíochta, imdhíoneolaíocha mó
meitibileacha ag baint leo, agus ní féidir caitheamh leo ar an gcaoi chéanna is a chaitear
le drugaí traidisiúnta, agus éilíonn siad reachtaíocht shonrach mar a leagtar síos i
Rialachán (CE) 1394/2007 agus Treoir 2009/120/CE. De bharr an riosca tarchurtha
galair a bhaineann leo, ní mór d’fhíocháin agus do chealla a bheith faoi réir ceanglais
dhochta sábháilteachta agus cháilíochta. Dá bhrí sin, tá Treoir 2004/23CE maidir le
caighdeáin a leagan síos do cháilíocht agus sábháilteacht do dheonú, soláthar, tástáil,
próiseáil, caomhnú, stóráil agus dáileadh fíochán agus ceall daonna ina Treoir atá
thar a bheith ábhartha i gcomhthéacs na dtáirgí sin. Bunaíodh coiste d’ardteiripí in
EMA atá freagrach as measúnú a dhéanamh ar cháilíocht, ar shábháilteacht agus
ar éifeachtúlacht táirgí íocshláinte ard-teiripe agus ag leanúint ó fhorbairtí eolaíocha
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i réimse an bhithleighis atá ag teacht chun cinn, a bhfuil féidearthachtaí ollmhóra ag
baint leis d’othair agus don tionscal.
D. Táirgí íocshláinte dílleachtacha agus cógais do leanaí
Déantar rialáil shonrach ar tháirgí íocshláinte péidiatracha (Rialachán (CE) Uimh.
1901/2006) chun a áirithiú go bhfuil tástáil speisialta déanta orthu do leanaí ar bhealach
eiticiúil, go bhfreastalaíonn siad ar riachtanais leanaí agus go bhfuil dáileoga agus
foirmlithe atá iomchuí ó thaobh aoise de acu. Déanann cuideachtaí cógaisíochta
staidéir ar leanaí chun fianaise a fháil faoi shábháilteacht agus éifeachtúlacht cógais
nua sula lorgaíonn siad údarú margaíochta. Déanann Coiste Péidiatrach EMA
measúnú ar na staidéir sin agus ar na sonraí arna nginiúint acu.
In AE, is galair neamhchoitianta iad na galair sin nach mbíonn ag níos mó ná cúigear
as gach 10 000. Déantar drugaí íocshláinte dílleachtacha a tháirgeadh go sonrach
chun na galair sin a chóireáil. Leagtar síos le Rialachán (CE) Uimh. 141/2000 an nós
imeachta láraithe d’ainmniú drugaí díllteachtacha. Go dtí seo, tá roinnt bheag cógas
dílleachtach údaraithe ag AE, agus de bharr líon íseal na ndaoine a mbaineann galair
neamhchoitianta leo, rinneadh faillí sa taighde sa réimse sin. Sa chomhthéacs sin,
bunaíodh bearta éagsúla, amhail an Tionscnamh um Míochaine Nuálaíoch, chun an
tionscal cógaisíochta a spreagadh le drugaí dílleachtacha a fhorbairt. In 2017, thosaigh
an Coimisiún a mheastóireacht ar an reachtaíocht do chógais do leanaí agus do ghalair
neamhchoitianta. Idir mí na Bealtaine 2021, thug an Coimisiún comhairliúchán poiblí
chun críche maidir leis an ábhar sin. Táthar ag súil go dtíolacfar togra laistigh den
tréimhse reachtach seo.
E. Feistí leighis
Glacadh píosaí nua reachtaíochta i ndáil le feistí leighis agus le feistí diagnóiseacha
in vitro in 2017. Cumhdaíonn feistí leighis raon leathan táirgí, ó bhindealáin shimplí
agus spéaclaí go trealamh leighis speisialta arna úsáid ag dochtúirí agus ag ospidéil.
Baintear úsáid as feistí diagnóiseacha in vitro do scrúdú seachtrach samplaí a thógtar
ón gcorp daonna, e.g. sa triaileadán (ciallaíonn ‘in vitro’ go litriúil ‘sa ghloine’).
Leagtar síos le Rialachán (AE) Uimh. 2017/745 agus le Rialachán (AE) Uimh. 2017/746
na rialacha maidir le feistí leighis agus feistí diagnóiseacha in vitro a chur ar an margadh
agus maidir le himscrúduithe cliniciúla gaolmhara. Tháinig na rialacháin seo i bhfeidhm
i mí na Bealtaine 2021 agus u mí na Bealtaine 2022 faoi seach. Déantar feistí a
ghrúpáil i gcomhréir lena gcatagóir riosca, agus tá rialacha sonracha ag gabháil le gach
catagóir. Is céim shuntasach chun tosaigh na rialacháin nua ó thaobh sábháilteacht
an othair a dhaingniú mar go dtugann siad isteach nósanna imeachta níos déine don
mheasúnú comhréireachta agus don fhaireachas iarmhargaíochta, go gceanglaíonn
sé ar mhonaróirí sonraí maidir le sábháilteacht chliniciúil a sholáthar, córas a bhunú
do shainaithint feiste uathúil ionas go mbeidh feistí inrianaithe, agus foráil a dhéanamh
maidir le bunachar sonraí Eorpach maidir le feistí leighis a chur ar bun.
F. Frithsheasmhacht in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbacha
Is substaintí iad oibreáin fhrithmhiocróbacha a mharaíonn nó a choisceann
miocrorgánach, lena n-áirítear baictéir, víris, fungais agus paraisítí. Tá gaol idir
úsáid (agus mí-úsáid) oibreán frithmhíocróbach agus leitheadúlacht miocrorgánach

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ga
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/1901/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/1901/oj
https://www.ema.europa.eu/en/committees/paediatric-committee-pdco
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2000/141/oj
https://www.imi.europa.eu/
https://ec.europa.eu/health/human-use/paediatric-medicines/evaluation_ga
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12767-Medicines-for-children-&-rare-diseases-updated-rules/public-consultation_ga
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/745/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/746/oj
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/medical-devices


Leathanaigh d’Fhíricí ar an Aontas Eorpach - 2022 4
www.europarl.europa.eu/factsheets/ga

atá tar éis frithsheasmhacht a fhorbairt i gcoinne na n-oibreán sin, agus ar an
gcaoi sin is bagairt mhór iad don tsláinte phoiblí. Thosaigh an ghníomhaíocht ar
leibhéal AE chun dul i ngleic le frithsheasmhacht i gcoinne ábhair fhrithmhiocróbacha
chomh fada siar leis na 1990idí. Glacadh an tionscnamh beartais is déanaí, Plean
Gníomhaíochta Eorpach ‘Aon Sláinte Amháin’ i gcoinne Frithsheasmhacht in aghaidh
Ábhair Fhrithmhiocróbacha in 2017. Is é príomhsprioc an phlean sin go gcoinneofaí
an fhéidearthacht go mbeadh cóireáil éifeachtach ann ar ionfhabhtuithe trí laghdú ar
theacht chun cinn agus ar leathadh amach AMR agus trí mhéadú ar fhorbairt agus
infhaighteacht ábhair fhrithmhiocróbacha nua, éifeachtacha. D’fhreagair an Pharlaimint
don phlean gníomhaíochta sin i rún a ghlac sí agus in 2019 ghlac an Chomhairle
conclúidí maidir leis na chéad chéimeanna eile ó thaobh réigiún dea-chleachtais a
dhéanamh de AE ó thaobh an chomhraic in aghaidh AMR. Ina rún, leag an Pharlaimint
béim ar a barúil ‘nach mór dul i ngleic le galair i ndaoine agus in ainmnithe araon, agus
aird speisialta á tabhairt ar an mbiashlabhra agus ar an gcomhshaol, ar féidir leis a
bheith ina fhoinse eile den fhrithsheasmhacht i gcoinne miocrorgánach’ agus chuir sí i
dtreis ‘ról tábhachtach an Choimisiúin ó thaobh comhordú agus faireachán a dhéanamh
ar phleananna gníomhaíochta náisiúnta arna gcur chun feidhme ag na Ballstáit agus
ar thábhacht an chomhair trasriaracháin’.
I mí Mheán Fómhair 2021, thug an Pharlaimint an cead do rialachán nua maidir
le frithmhiocróbáin lena leagtar amach rialacha nua maidir le cosc a chur ar ábhair
fhrithmhiocróbacha áirithe a úsáid ar ainmhithe agus a fhorchoimeád go heisiach lena
n-úsáid ag an duine.

DÚSHLÁIN BHREISE

Bíonn AE de shíor ar a dhícheall tionscnaimh a chur chun feidhme chun taighde agus
nuálaíocht in earnáil na cógaisíochta a chothú. Bhí na creatchláir um thaighde i gcónaí
tacaithe ag taighde sláintebhainteach. Déanfaidh an creatchlár reatha, Fís Eorpach,
taighde sláintebhainteach a chur chun cinn, freagróidh sé do na dúshláin reatha trí dhul
i ngleic le topaicí amhail sláinte ar feadh an tsaoil, cinntithigh shláinte, chomhshaoil
agus sláinte sóisialta, galair neamhtheagmhálacha agus neamhchoitianta, galair
thógálacha, uirlisí, teicneolaíochtaí agus réitigh dhigiteacha don tsláinte agus don
chúram, agus córais cúraim sláinte.
Tá ról tábhachtach freisin ag cláir mhaoiniúcháin eile AE, amhail Clár EU4Health agus
Ciste Sóisialta na hEorpa Plus, a bheidh i bhfeidhm ó 2021 go 2027. De bhreis air sin,
tá tacaíocht mhór tugtha ag AE d’fhorbairt drugaí nuálacha agus d’fhorbairt cóireálacha
a bhfuil géarghá leo, agus luas a chur leis an rochtain atá ag othair ar chóireálacha nua
tríd an Tionscnamh um Míochaine Nuálaíoch agus a réamhtheachtaithe.
Tá an rochtain ar chógais riachtanacha ina cuid den cheart chun sláinte, dar leis an
Eagraíocht Dhomhanda Sláinte. Tá rochtain ar chóireáil leighis, áfach, ag brath níos
mó agus níos mó ar infhaighteacht cógas inacmhainne. Léirítear sna fionnachtana
difríochtaí suntasacha i ndíolachán agus infhaighteacht cógas nuálach idir na Ballstáit
éagsúla. Tá an fhadhb sin éirithe níos measa fós toisc na géarchéime eacnamaíche.
Mar gheall ar a cúiseanna imní ina leith, d’fhoilsigh an Pharlaimint roinnt tuarascálacha
féintionscnaimh maidir leis an rochtain ar chógais. In 2016 ghlac na Chomhairle
conclúidí maidir le daingniú na cothromaíochta i gcórais chógaisíochta AE agus in
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2017 ghlac an Pharlaimint rún maidir leis na roghanna atá ann chun feabhas a chur
ar an rochtain ar chógais. Tá rochtain ar chógais inacmhainne fós ina tosaíocht don
Choimisiún reatha, rud ar leagadh béim air ina straitéis chógaisíochta le déanaí.
I bhfianaise na gcúiseanna imní atá ag dul i méid i leith ganntanas roinnt cógas, a
d’fhéadfadh éirí níos measa fós mar gheall ar Brexit, is gá aird a thabhairt ar ghné an
tsoláthair cógas. Chuige sin, d’eisigh EMA treoir in 2019 maidir le brath agus fógra faoi
ghanntanais táirgí íocshláinte.
I mí na Nollag 2021, foilsíodh Rialachán (AE) 2021/2282 maidir le measúnú ar
theicneolaíochtaí sláinte agus lena leasaítear Treoir 2011/24/AE. Tháinig an rialachán
i bhfeidhm i mí Eanáir 2022 agus beidh feidhm aige amhail ó Eanáir 2025. Déanfar
sainiú sa rialachán nua ar an gcreat tacaíochta agus ar na nósanna imeachta don
chomhar maidir le measúnú cliniciúil ar theicneolaíochtaí sláinte ar leibhéal AE, agus ar
mhodheolaíochtaí comhchoiteanna a bhaineann leis sin. I measc nithe eile, cuideoidh
sé chun luas a chur leis an rochtain ar chógais nua.

RÓL PHARLAIMINT NA HEORPA

Tá Parlaimint na hEorpa á éileamh go leanúnach go mbunófaí beartas sláinte poiblí
comhleanúnach agus beartas ar earraí cógaisíochta a thabharfaidh aird ar leas
sláinte poiblí agus ar ghnéithe tionsclaíochta araon. I measc roinnt den reachtaíocht
a glacadh le déanaí agus a raibh an Pharlaimint an-ghníomhach ina glacadh mar
chomhreachtóir, áirítear rialacháin maidir le trialacha cliniciúla, feistí leighis agus feistí
in vitro. Mhol an Pharlaimint go ndéanfaí sábháilteacht an othair a neartú le linn na
phróisis reachtaigh. Leagtar béim, i rúin neamhreachtacha agus i ndíospóireachtaí
maidir le saincheisteanna reatha amhail an rochtain ar chógais nó AMR, ar an aird ba
cheart don Pharlaimint a thabhairt ar na dúshláin leanúnacha agus ar na bagairtí atá
ag teacht chun cinn. Le linn éisteacht an Choimisinéara Kyriakides, leag an Pharlaimint
béim bhreise ar an ngá atá le feidhmiú maidir leis na dúshláin sin.
Sa chaibidlíocht in 2021 ar Rialachán (AE) 2021/2282 maidir le measúnú ar
theicneolaíocht sláinte, bhí fonn ar an bParlaimint a áirithiú go mbainfí leas as measúnú
ar theicneolaíocht na sláinte chun nuálaíochtaí a chur chun cinn chun na torthaí is fearr
agus is féidir a bhaint amach d’othair agus don tsochaí i gcoitinne, agus foireann leighis,
othair agus institiúidí leighis a chumasú ionas gur féidir leo cinneadh a dhéanamh i
dtaobh an bhfuil teicneolaíocht nua sláinte áirithe ina feabhas ar na teicneolaíochtaí
sláinte atá ann cheana, ó thaobh a rioscaí agus a tairbhí de.

Christian Kurrer
11/2022
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