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LIEKY A ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY

Lieky a zdravotnícke pomôcky podliehajú pravidlám jednotného trhu a majú priamy
vplyv na ľudské zdravie. Na ochranu verejného zdravia a zaručenie ich bezpečnosti
bol zavedený spoľahlivý právny rámec. Vzťahuje sa na celý cyklus od testov a skúšok
cez povoľovanie ich umiestnenia na trhu, až po dohľad a sťahovanie z trhu. Prístup
k cenovo dostupným liekom, boj proti antimikrobiálnej rezistencii, etické postupy
klinického skúšania a stimuly pre výskum a vývoj sú len niektoré z kľúčových
otázok, ktoré EÚ v tejto oblasti rieši. Legislatívne a politické opatrenia sú predmetom
pravidelných hodnotení a monitorovania s cieľom držať krok s pokrokom vo vede
a technológii a reagovať na nové zdravotné hrozby.

PRÁVNY ZÁKLAD

Články 168 a 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

SÚVISLOSTI

Kým členské štáty zodpovedajú za tvorbu politík v oblasti zdravia a organizáciu
a poskytovanie zdravotníckych služieb a zdravotnej starostlivosti, EÚ má právomoc
doplnkovú. To jej umožňuje podporovať a koordinovať opatrenia a prijímať záväzné
právne predpisy v určitých jednoznačne vymedzených otázkach, ako sú lieky
a zdravotnícke pomôcky.

DOTERAJŠIE VÝSLEDKY A SÚČASNÝ VÝVOJ

A. Všeobecné pravidlá platné pre lieky
Liečivo (liek) je látka alebo kombinácia látok, ktorá sa používa na liečenie alebo
prevenciu chorôb ľudí. V EÚ je povoľovanie na uvedenie liekov na trh, ich klasifikácia
a označovanie na ochranu verejného zdravia upravené od roku 1965. Lieky centrálne
hodnotí Európska agentúra pre lieky EMA od svojho vzniku v roku 1993. S cieľom
zaručiť maximálnu úroveň verejného zdravia a zabezpečiť dostupnosť liekov bol
v roku 1995 zavedený centrálny postup povoľovania. V tejto oblasti sú najdôležitejšími
právnymi predpismi smernica 2001/83/ES a nariadenie (ES) č. 726/2004, ktorými sa
ustanovujú pravidlá centralizovaného a decentralizovaného postupu.
Tento súbor pravidiel sa opakovane aktualizoval, naposledy v roku 2019 v súlade
so zásadami lepšej tvorby práva (ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/1243). Po
uvedení lieku na trh ho počas celého životného cyklu monitoruje agentúra EMA v rámci
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systému farmakovigilancie, do ktorého sa zaznamenávajú nežiaduce účinky zistené
v každodennej klinickej praxi.
Okrem všeobecných predpisoch týkajúcich sa liekov sú v platnosti aj osobitné
nariadenia týkajúce sa liekov na ojedinelé choroby (nariadenie (ES) č. 141/2000),
liekov pre deti (nariadenie (ES) č. 1901/2006) a inovatívnej liečby (nariadenie (ES)
č. 1394/2007). Viac informácií o tejto téme sa nachádza v oddiele D.
B. Klinické skúšky
Klinické skúšky predstavujú systematický výskum liekov na humánne použitie
zameraný na účinnosť a bezpečnosť daného lieku. Aby liek mohol byť uvedený na trh,
musia byť s ním predložené dokumenty s výsledkami jeho skúšania. Normy v EÚ aj na
medzinárodnej úrovni sa od roku 1990 vyvíjali postupne a kodifikované sú právnymi
predpismi EÚ, pričom tento postup je pre farmaceutický priemysel povinný. Najnovšou
revíziou právnych predpisov EÚ z roku 2014 sa stanovili harmonizované pravidlá
povoľovania a vykonávania klinických skúšok (nariadenie (EÚ) č. 536/2014). Klinické
skúšky musia byť preverené z hľadiska vedy a etiky a musia byť vopred schválené.
Okrem toho sa môžu vykonať len vtedy, ak sú chránené práva, bezpečnosť, dôstojnosť
a prospech účastníkov, ak majú prednosť pred všetkými ostatnými záujmami a iba
vtedy, ak je skúška spôsobilá poskytnúť dôveryhodné a spoľahlivé údaje. Po vytvorení
plne funkčného portálu a databázy EÚ pre klinické skúšania nariadenie nadobudlo
účinnosť koncom januára 2022.
C. Lieky na inovatívnu liečbu
Lieky na inovatívnu liečbu sú pomerne novým druhom výrobkov alebo farmaceutík,
ktoré vychádzajú z pokroku bunkovej a molekulárnej biotechnológie a nových terapií
vrátane génovej a bunkovej terapie a tkanivového inžinierstva. S týmito zložitými
produktmi s farmakologickými, imunologickými alebo metabolickými účinkami sa
nemôže nakladať rovnako ako s konvenčnými liekmi a podľa nariadenia (ES)
č. 1394/2007 a smernice 2009/120/ES si vyžadujú špecifické právne predpisy.
Keďže predstavujú riziko prenosu chorôb, pre tkanivá a bunky musia platiť prísne
bezpečnostné a kvalitatívne požiadavky. Smernica 2004/23/ES ustanovujúca normy
kvality a bezpečnosti pri darovaní, odoberaní, testovaní, spracovávaní, konzervovaní,
skladovaní a distribúcii ľudských tkanív a buniek má preto pre tieto produkty
obrovský význam. V rámci agentúry EMA bol zriadený výbor pre inovatívnu liečbu
na posudzovanie kvality, bezpečnosti a efektívnosti liekov na inovatívnu liečbu
a sledovanie vývoja vedy v tejto novej oblasti biomedicíny s obrovským potenciálom
pre pacientov i priemysel.
D. Lieky na ojedinelé ochorenia a lieky pre deti
Lieky na pediatrické použitie sú tiež osobitne regulované (nariadenie (ES)
č. 1901/2006), aby sa zabezpečilo ich etické skúšanie osobitne pre deti, aby
zodpovedali potrebám detí a aby ich dávkovanie a zloženie zodpovedali ich veku.
Farmaceutické spoločnosti realizujú štúdie o deťoch, aby na získanie dôkazov
o bezpečnosti a účinnosti nových liekov ešte pred tým, ako požiadajú o povolenie uviesť
ich na trh. Tieto štúdie a z nich získané údaje hodnotí pediatrický výbor EMA.
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V EÚ sa za ojedinelé choroby považujú tie, ktoré postihujú najviac päť osôb z 10 000.
Na ich liečbu sú špecificky určené lieky na ojedinelé choroby. Nariadením (ES)
č. 141/2000 sa ustanovuje centralizovaný postup zaraďovania liekov na ojedinelé
choroby. V EÚ je už povolených niekoľko liekov na ojedinelé choroby a keďže počet
nimi postihnutých osôb je nízky, výskum v tejto oblasti je zanedbaný. V tejto súvislosti
boli zavedené rôzne opatrenia, ako napríklad iniciatíva pre inovačné lieky, aby bol
farmaceutický priemysel motivovaný vyvíjať lieky na ojedinelé choroby. V roku 2017
začala Komisia hodnotenie právnych predpisov o liekoch pre deti a ojedinelé choroby.
Od mája do júla 2021 viedla Komisia o uvedenej otázke verejnú konzultáciu.
Legislatívny návrh by mal byť predložený v tomto legislatívnom období.
E. Zdravotnícke pomôcky
V roku 2017 boli prijaté nové právne predpisy týkajúce sa zdravotníckych pomôcok
a diagnostických pomôcok in vitro. Medzi zdravotnícke pomôcky patrí široká paleta
výrobkov od jednoduchých ovínadiel a skiel až po špeciálne lekárske vybavenie
pre lekárov a nemocnice. Diagnostické pomôcky in vitro sa používajú na vonkajšie
vyšetrovanie vzoriek odobratých z ľudského tela, napr. v skúmavke (in vitro doslova
znamená „v skle“).
Nariadením (EÚ) č. 2017/745 a nariadením (EÚ) 2017/746 sa stanovujú pravidlá
pre uvádzanie zdravotníckych pomôcok a diagnostických pomôcok in vitro na
trh a súvisiace klinické skúšanie pomôcok. Prvé nariadenie nadobudlo účinnosť
v máji 2021, druhé v máji 2022. Pomôcky sa zaraďujú do skupín podľa kategórie
ich rizika, pričom pre každú kategóriu platí osobitný súbor pravidiel. Nové nariadenia
sú významným krokom k posilneniu bezpečnosti pacientov, pretože zavádzajú
prísnejšie postupy posudzovania zhody a dohľadu nad trhom, vyžadujú od výrobcov,
aby generovali údaje o klinickej bezpečnosti, zaviedli jedinečný identifikačný
systém na vysledovateľnosť pomôcok a zabezpečili vytvorenie európskej databázy
zdravotníckych pomôcok.
F. Antimikrobiálna rezistencia
Antimikrobiálne látky sú také, ktoré zneškodňujú mikroorganizmy vrátane baktérií,
vírusov, húb a parazitov alebo tlmia ich rast. V dôsledku (nesprávneho) používania
antimikrobiálnych látok sa mikroorganizmy, ktoré si proti nim vyvinuli odolnosť, šíria
čoraz viac a sú hrozbou pre verejné zdravie. Opatrenia na úrovni EÚ zamerané
na boj proti antimikrobiálnej rezistencii sa datujú do posledných rokov minulého
storočia. Najnovšou politickou iniciatívou je Európsky akčný plán „jedno zdravie“
proti antimikrobiálnej rezistencii (AMR), ktorý bol prijatý v roku 2017. Jeho hlavným
cieľom je zachovať možnosť účinnej liečby infekcií znížením výskytu a šírenia AMR
a zintenzívnením vývoja a zvýšením dostupnosti účinných nových antimikrobiálnych
látok. Parlament na tento akčný plán reagoval v uznesení a v roku 2019 Rada prijala
závery týkajúce sa ďalších krokov na to, aby sa EÚ stala regiónom s najlepšími
postupmi v boji proti AMR. Parlament vo svojom uznesení zdôraznil presvedčenie,
že „choroby sa musia riešiť u ľudí aj u zvierat, pričom sa musí osobitne zohľadniť aj
potravinový reťazec a životné prostredie, ktoré môžu byť ďalším zdrojom rezistentných
mikroorganizmov“, a zdôraznil „dôležitú úlohu Komisie v koordinácii a monitorovaní
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národných akčných plánov členských štátov a dôležitosti ich vzájomnej administratívnej
spolupráce“.
V septembri 2021 Parlament odsúhlasil nové nariadenie o antimikrobikách, ktorým sa
stanovujú nové pravidlá pre zákaz používania určitých antimikrobiálnych látok u zvierat
a ich vyhradenie výlučne na humánne použitie.

ĎALŠIE VÝZVY

EÚ sa nepretržite usiluje zavádzať iniciatívy na podporu výskumu a inovácií
vo farmaceutickom priemysle. Rámcové programy výskumu boli vždy podporou
výskumu v oblasti zdravia. Súčasný program Horizont Európa podporí výskum
v oblasti zdravia a bude reagovať na súčasné výzvy riešením tém ako celoživotné
zdravie, environmentálne a sociálne determinanty, neprenosné a ojedinelé ochorenia,
infekčné ochorenia, nástroje, technológie a digitálne riešenia pre zdravotníctvo
a opatrovateľstvo a systémy zdravotnej starostlivosti.
Dôležitú úlohu zohrávajú aj ďalšie programy financovania EÚ, ako napríklad program
EU4Health a Európsky sociálny fond plus, ktoré budú fungovať od roku 2021 do
roku 2027. EÚ okrem toho poskytuje značnú podporu na vývoj inovatívnych liekov
a naliehavo potrebnej liečby a rýchlejší prístup pacientov k novým druhom terapie
prostredníctvom iniciatívy pre inovačné lieky a jej predchodcov.
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je prístup k základným liekom súčasťou
práva na zdravie. Dostupnosť liečby však čoraz viac závisí od dostupnosti cenovo
prijateľných liekov. Zistenia poukazujú na veľké rozdiely v predaji a dostupnosti
inovačných liekov v jednotlivých členských štátoch. Tento problém ešte prehĺbila
hospodárska kríza. Znepokojený touto vážnou situáciou vypracoval Európsky
parlament viacero iniciatívnych správ o prístupe k liekom. V roku 2016 prijala Rada
závery o posilnení vyváženosti farmaceutických systémov v EÚ a v roku 2017 prijal
Parlament uznesenie o možnostiach zlepšenia prístupu k liekom. Prístup k cenovo
dostupným liekom zostáva prioritou súčasnej Komisie, ako sa zdôrazňuje v jej
farmaceutickej stratégii z roku 2020.
Vzhľadom na rastúce obavy z nedostatku určitých liekov, ktorý ešte môže ovplyvniť
brexit, treba venovať pozornosť aj ich ponuke. Preto agentúra EMA vydala v roku 2019
usmernenia k zisťovaniu a nahlasovaniu nedostatku liekov.
V decembri 2021 bolo uverejnené nariadenie (EÚ) 2021/2282 o hodnotení
zdravotníckych technológií a zmene smernice 2011/24/EÚ. Toto nariadenie nadobudlo
účinnosť v januári 2022 a začne sa uplatňovať od januára 2025. Novým nariadením
sa na úrovni EÚ stanoví podporný rámec a postupy spolupráce, čo sa týka klinického
hodnotenia zdravotníckych technológií, ako aj spoločné metodiky v tejto oblasti. Okrem
iného to pomôže urýchliť dostupnosť nových liekov.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Parlament dôsledne podporuje zavedenie jednotnej politiky verejného zdravia a politiky
v oblasti liekov, ktorá zohľadňuje záujem verejného zdravia a priemyselné aspekty.
K nedávnym právnym predpisom prijatým s veľmi aktívnou účasťou Parlamentu ako
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spoluzákonodarcu patria nariadenia o klinickom skúšaní, zdravotníckych pomôckach
a pomôckach in vitro. Parlament v priebehu legislatívneho postupu obhajoval
posilnenie bezpečnosti pacientov. Nelegislatívne uznesenia a rozpravy o súčasných
otázkach ako dostupnosť liekov alebo antimikrobiálna rezistencia poukazujú na to,
že Parlament venuje pozornosť pretrvávajúcim výzvam a novým hrozbám. Počas
vypočutia komisárky Kyriakidesovej Parlament ešte viac zdôraznil, že týmito výzvami
sa treba zaoberať.
Pri rokovaniach o nariadení (EÚ) 2021/2282 o hodnotení zdravotníckych technológií
v roku 2021 chcel Parlament zabezpečiť, aby sa takéto hodnotenie používalo na
podporu inovácií, ktoré dosiahnu najlepšie výsledky pre pacientov a spoločnosť vo
všeobecnosti, a aby umožnilo zdravotníckemu personálu, pacientom a zdravotníckym
zariadeniam určiť, či nová zdravotnícka technológia je zlepšením súčasných
zdravotníckych technológií z hľadiska rizík a prínosov.

Christian Kurrer
11/2022
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