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ZDRAVILA IN MEDICINSKI PRIPOMOČKI

Področje zdravil in medicinskih pripomočkov urejajo pravila enotnega trga, gre pa za
področje, ki neposredno vpliva na zdravje ljudi. Zato zanj velja strog pravni okvir, ki
varuje zdravje ljudi in zagotavlja varnost teh izdelkov. Ta pravni okvir ureja celoten
cikel zdravil in medicinskih pripomočkov, od njihovih preskušanj in testiranj, odobritve
njihovega dajanja na trg do nadzora in odpoklica. Dostop do cenovno sprejemljivih
zdravil, preprečevanje protimikrobne odpornosti, etično izvajanje kliničnih preskušanj
in pobude za raziskave in razvoj so le nekatera ključna vprašanja, s katerimi se
na tem področju ukvarja Evropska unija. Da bi bili zakonodajni in politični ukrepi
v koraku z znanstvenim in tehnološkim napredkom in da bi omogočali odziv na nova
zdravstvena tveganja, se redno ocenjujejo in spremljajo.

PRAVNA PODLAGA

Člena 168 in 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

OZADJE

Medtem ko so države članice odgovorne za oblikovanje svoje zdravstvene politike ter
za organizacijo in zagotavljanje zdravstvenih storitev in zdravstvenega varstva, ima
EU na tem področju dopolnilno pristojnost. To pomeni, da lahko podpira in usklajuje
ukrepe in sprejema zavezujočo zakonodajo o nekaterih jasno opredeljenih temah, kot
so zdravila in medicinski pripomočki.

DOSEŽKI IN NAJNOVEJŠI RAZVOJ DOGODKOV

A. Splošna pravila o zdravilih.
Zdravilo je vsaka snov ali kombinacija snovi za zdravljenje ali preprečevanje bolezni
ljudi. Izdajanje dovoljenj za dajanje zdravil v promet ter njihovo razvrščanje in
označevanje se v Evropski uniji ureja s predpisi že od leta 1965, da bi tako zavarovali
javno zdravje. Od leta 1993, ko je bila ustanovljena Evropska agencija za zdravila,
je ocenjevanje zdravil centralizirano. Leta 1995 je bil uveden centralizirani postopek
odobritve, da bi se zagotovila najvišja raven javnega zdravja in razpoložljivost zdravil.
Glavna zakonodajna akta na tem področju sta Direktiva 2001/83/ES in Uredba (ES)
št. 726/2004, v katerih so določena pravila za uvedbo centraliziranih in decentraliziranih
postopkov.
Ta sklop pravil je bil večkrat posodobljen, nazadnje leta 2019, v skladu z načeli boljše
priprave zakonodaje (o spremembi Uredba (ES) št. 2019/1243). Ko je zdravilo enkrat
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dano na trg, ga Evropska agencija za zdravila ves njegov življenjski cikel spremlja
v okviru sistema farmakovigilance, v katerem se beležijo morebitni škodljivi učinki
zdravila v vsakdanji klinični praksi.
Poleg splošnih pravil o zdravilih so bile sprejete tudi posebne uredbe za zdravila sirote
za zdravljenje redkih bolezni (Uredba (ES) št. 141/2000), zdravila za otroke (Uredba
(ES) št. 1901/2006) in zdravila za napredno zdravljenje (Uredba (ES) št. 1394/2007).
Več informacij o tej temi je na voljo v oddelku D.
B. Klinična preskušanja
Klinična preskušanja so sistematične raziskave zdravil na ljudeh, pri katerih se
preučujeta učinkovitost in varnost posameznega zdravila. Da se lahko da zdravilo
v promet, mora imeti priloženo dokumentacijo, v kateri so navedeni rezultati testiranj, ki
so bila opravljena za to zdravilo. Standardi v ta namen so se na ravni EU in mednarodni
ravni postopoma oblikovali od leta 1990 in so kodificirani v zakonodaji EU, ki jo mora
farmacevtska industrija spoštovati. Pri zadnji reviziji zakonodaje EU leta 2014 so se
uveljavila harmonizirana pravila o odobritvi in kliničnem preskušanju zdravil (Uredba
(EU) št. 536/2014). Preden se klinično preskušanje odobri, je treba opraviti znanstveni
in etični pregled. Klinično preskušanje se lahko izvaja le, če se pri tem pred vsemi
drugimi interesi varujejo pravice, varnost, dostojanstvo in dobrobit udeležencev in če
je namen preskušanja pridobiti zanesljive podatke. Uredba je začela veljati konec
januarja 2022, in sicer po tem, ko sta bila portal in podatkovna zbirka EU o kliničnih
preskušanjih v celoti razvita in delujoča.
C. Zdravila za napredno zdravljenje
Zdravila za napredno zdravljenje so precej nova vrsta zdravil ali farmacevtskih
izdelkov, ki temeljijo na napredku na področju celične in molekularne biotehnologije
in novih oblik zdravljenja, vključno z genskim zdravljenjem, celičnim zdravljenjem in
tkivnim inženirstvom. Teh kompleksnih zdravil, ki zajemajo farmakološko, imunološko
in presnovno delovanje, ni mogoče obravnavati kot konvencionalna zdravila in
jih je treba urejati v posebni zakonodaji, kot sta Uredba (ES) 1394/2007 in
Direktiva 2009/120/ES. Zaradi nevarnosti morebitnega prenosa bolezni morajo za
tkiva in celice veljati stroge zahteve glede varnosti in kakovosti. Zato je za ta
zdravila precej pomembna Direktiva 2004/23/ES o določitvi standardov kakovosti in
varnosti, darovanja, pridobivanja, testiranja, predelave, konzerviranja, shranjevanja
in razdeljevanja človeških tkiv in celic. Evropska agencija za zdravila je ustanovila
odbor za napredno zdravljenje, ki je odgovoren za ocenjevanje kakovosti, varnosti in
učinkovitosti zdravil za napredno zdravljenje in spremljanje znanstvenega napredka na
tem novem področju biomedicine, ki ima ogromen potencial za paciente in industrijo.
D. Zdravila sirote in zdravila za otroke
Pediatrična zdravila prav tako ureja posebna zakonodaja (Uredba (ES) št. 1901/2006),
ki zagotavlja, da se testiranja teh zdravil etično opravijo posebej za otroke glede na
njihove potrebe, pa tudi, da so odmerki in formulacije teh zdravil primerni starosti
otrok. Preden farmacevtske družbe zaprosijo za odobritev za dajanje novega zdravila
v promet, opravijo študijo na otrocih, da se prepričajo o varnosti in učinkovitosti teh
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zdravil. Te študije in podatke, pridobljene z njimi, oceni pediatrični odbor Evropske
agencije za zdravila.
Bolezen, za katero zboli največ pet oseb od 10.000, v Evropski uniji velja za redko
bolezen. Zdravila, ki so posebej namenjena za zdravljenje teh bolezni, imenujemo
zdravila sirote. Uredba (ES) št. 141/2000 določa centralizirani postopek za določitev
zdravil sirot. Doslej je bilo na ravni EU izdanih le nekaj dovoljenj za to vrsto zdravil.
Ker tudi zelo malo ljudi zboli za redkimi boleznimi, se raziskave na tem področju
zanemarjajo. Na podlagi tega so bili uvedeni različni ukrepi, kot je pobuda za inovativna
zdravila, da bi industrijo spodbudili k razvoju zdravil sirot. Komisija je leta 2017
začela ocenjevati zakonodajo o zdravilih za otroke in redke bolezni. Med majem in
junijem 2021 je izvedla javno posvetovanje na to temo. Pričakuje se, da bo zakonodajni
predlog predstavljen v tem zakonodajnem obdobju.
E. Medicinski pripomočki
Leta 2017 bila sprejeta nova zakonodaja v zvezi z medicinskimi pripomočki ter in
vitro diagnostičnimi medicinskimi pripomočki. Med medicinske pripomočke sodi širok
nabor proizvodov, od preprostih povojev in očal vse do posebne medicinske opreme,
ki jo uporabljajo zdravniki in bolnišnice. In vitro diagnostični medicinski pripomočki
se uporabljajo za zunanje preglede vzorcev, odvzetih iz človeškega telesa, na primer
v epruveti („in vitro“ dobesedno pomeni „v steklu“).
Uredba (EU) 2017/745 in Uredba (EU) 2017/746 določata pravila o dajanju medicinskih
ter in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov na trg in o povezanih kliničnih
preiskavah. Ti uredbi sta začeli veljati maja 2021 oziroma maja 2022. Pripomočki so
razvrščeni v skupine glede na njihovo kategorijo tveganja, za vsako pa velja določen
sklop pravil. Novi predpisi so pomemben korak k večji varnosti pacientov, saj so
bili uvedeni strožji postopki za oceno skladnosti pripomočkov in nadzor po pridobitvi
dovoljenja za promet, poleg tega morajo proizvajalci po novih predpisih predložiti
podatke o klinični varnosti. Ustanovljen je bil sistem enotne identifikacije pripomočka,
predpisana pa je tudi vzpostavitev evropske podatkovne zbirke o medicinskih
pripomočkih.
F. Protimikrobna odpornost
Protimikrobna sredstva so snovi, ki ubijajo ali zavirajo mikroorganizme, na primer
bakterije, viruse, glive in zajedavce. Zaradi uporabe (in zlorabe) protimikrobnih sredstev
vse več mikroorganizmov razvije odpornost proti tem sredstvom, kar ogroža javno
zdravje. Ukrepi na ravni EU zoper protimikrobno odpornost segajo v konec 90. let
prejšnjega stoletja. Akcijski načrt „eno zdravje“, sprejet leta 2017, je najnovejša
pobuda politike za boj zoper protimikrobno odpornost. Njegov cilj je ohraniti možnost
učinkovitega zdravljenja okužb in obenem zmanjšati pojav in širjenje protimikrobne
odpornosti ter okrepiti razvoj novih učinkovitih antimikrobikov in povečati njihovo
razpoložljivost. Parlament se je na ta akcijski načrt odzval v resoluciji, Svet pa je
leta 2019 sprejel sklepe o naslednjih korakih pri prizadevanjih za to, da EU postane
regija najboljše prakse pri boju proti protimikrobni odpornosti. Parlament je v resoluciji
poudaril, da je treba bolezni obravnavati tako z vidika ljudi kot z vidika živali, pri
tem pa zlasti upoštevati prehransko verigo in okolje, ki je lahko še en vir odpornih
mikroorganizmov, poudaril pa je tudi pomembno vlogo Komisije pri usklajevanju in
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spremljanju nacionalnih akcijskih načrtov, ki jih izvajajo države članice, ter pomen
medupravnega sodelovanja.
Septembra 2021 je Parlament dal zeleno luč za novo uredbo o protimikrobnih snoveh,
ki določa, da se nekaterih protimikrobnih snovi ne sme uporabljati na živalih, ampak je
njihova uporaba dovoljena izključno v humani medicini.

DODATNI IZZIVI

Evropska unija si ves čas prizadeva za izvajanje pobud za spodbujanje raziskav in
inovacij v farmacevtskem sektorju. Okvirni programi za raziskave so vedno podpirali
raziskave na področju zdravja. Z naslednjim okvirnim programom Obzorje Evropa
se bodo spodbujale raziskave na področju zdravja in se reševali aktualni izzivi, na
primer z obravnavanjem vprašanj, kot so vseživljenjsko zdravje, okolijski in socialni
dejavniki zdravja, nenalezljive in redke bolezni, orodja, tehnologije in digitalne rešitve
za zdravstveno oskrbo in zdravstvene sisteme.
Pomembno vlogo imajo tudi drugi programi financiranja EU, kot sta v obdobju 2021–
2027 program EU za zdravje in Evropski socialni sklad plus. Poleg tega je Evropska
unija v okviru pobude za inovativna zdravila in prejšnjih tovrstnih pobud pomembno
podprla razvoj inovativnih zdravil in nujno potrebna zdravljenja ter hitrejši dostop
pacientov do novih metod zdravljenja.
Po mnenju Svetovne zdravstvene organizacije je dostop do osnovnih zdravil del pravice
do zdravja. Dostop do zdravljenja pa je vse bolj odvisen od razpoložljivosti cenovno
sprejemljivih zdravil. Podatki kažejo, da se prodaja in razpoložljivost inovativnih zdravil
med različnimi državami članicami zelo razlikujeta. Ta težava se je z ekonomsko
krizo še povečala. Evropski parlament, ki je bil zaradi teh razmer zaskrbljen, je zato
pripravil več samoiniciativnih poročil o dostopu do zdravil. Svet je leta 2016 sprejel
sklepe o večji uravnoteženosti farmacevtskih sistemov v EU, Parlament pa je leta 2017
sprejel resolucijo o možnostih za izboljšanje dostopa do zdravil. Dostop do cenovno
sprejemljivih zdravil ostaja prednostna naloga sedanje Komisije, kot je poudarjeno
v njeni farmacevtski strategiji iz leta 2020.
Ker je pomanjkanje nekaterih zdravil vse bolj pereče vprašanje, na katerega bo verjetno
še dodatno vplival izstop Združenega kraljestva iz EU, je treba pozornost nameniti tudi
oskrbi z zdravili. Zato je Evropska agencija za zdravila leta 2019 izdala smernice za
odkrivanje pomanjkanja zdravil in obveščanje o tem.
Decembra 2021 je bila objavljena Uredba (EU) 2021/2282 o vrednotenju zdravstvenih
tehnologij in spremembi Direktive 2011/24/EU. Začela je delovati januarja 2022 in se
bo uporabljala od januarja 2025. Z novo uredbo bi določili okvir podpore in postopke za
sodelovanje pri kliničnem vrednotenju zdravstvene tehnologije na ravni EU ter skupno
metodologijo za to vrednotenje. Med drugim bi nova uredba pripomogla k hitrejšemu
dostopu do novih zdravil.

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Evropski parlament dosledno spodbuja oblikovanje skladne politike javnega zdravja
in politike za farmacevtske izdelke, ki upošteva tako interese javnega zdravja kot tudi
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vidike, pomembne za industrijo. Najnovejša zakonodaja, pri sprejetju katere je Evropski
parlament kot sozakonodajalec zelo dejavno sodeloval, vključuje uredbe o kliničnem
preskušanju, medicinskih pripomočkih ter in vitro medicinskih pripomočkih. Evropski
parlament se je v zakonodajnem postopku zavzemal za večjo varnost pacientov.
V nezakonodajnih resolucijah in razpravah o aktualnih vprašanjih, kot je dostop do
zdravil ali protimikrobna odpornost, je opozoril na trenutne izzive in nastajajoče grožnje.
Da se je treba na te izzive odzvati, je poudaril tudi med predstavitvijo komisarke Stele
Kiriakidis.
Parlament je med pogajanji leta 2021 o Uredbi (EU) 2021/2282 o vrednotenju
zdravstvenih tehnologij skušal s predlogi sprememb zagotoviti, da bi se z vrednotenjem
zdravstvene tehnologije spodbudile inovacije, ki bi omogočale najboljše rezultate za
paciente in družbo na splošno, zdravstveni delavci, pacienti in zdravstvene ustanove pa
bi lahko presodili, ali je nova zdravstvena tehnologija boljša od obstoječe, kar zadeva
tveganja in koristi.

Christian Kurrer
11/2022
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