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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0631/2004, της Ingeborg Vurgun-Kern, γερμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος
του «Selbsthilfegruppe Silikongeschädigter Frauen e.V.» (ομάδας αυτοβοήθειας για 
γυναίκες που έχουν υποστεί ζημιά από σιλικόνη) σχετικά με προσωρινή απαγόρευση των 
εμφυτευμάτων σιλικόνης

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα δηλώνει ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με κοινοτικά μέτρα για τα 
εμφυτεύματα στήθους (COM(2001) 666) δεν έχει βελτιώσει την κατάσταση των γυναικών με 
εμφυτεύματα σιλικόνης, παρά τις συστάσεις της. Επισημαίνει επίσης ότι από την τελευταία 
φορά που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέτασε το ζήτημα έχουν ανακύψει νέα επιστημονικά 
στοιχεία, τα οποία δικαιολογούν πλήρως την προσωρινή απαγόρευση των εμφυτευμάτων 
σιλικόνης. Η αναφέρουσα ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επανεξετάσει το ζήτημα 
και να πιέσει όλα τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν το παράδειγμα των ΗΠΑ και να 
απαγορεύσουν τα εμφυτεύματα σιλικόνης στο στήθος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Φεβρουαρίου 2005. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Ιανουαρίου 2007.

Εισαγωγή και ιστορικό

Η συζήτηση σχετικά με την ασφάλεια των εμφυτευμάτων στήθους από σιλικόνη, σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, χρονολογείται από το 1998. Επί του παρόντος, έχουν κατατεθεί δύο 
αναφορές από ενδιαφερόμενες ομάδες, οι οποίες επισημαίνουν τις αρνητικές επιπτώσεις των 
εμφυτευμάτων σιλικόνης για την υγεία και απευθύνουν έκκληση για την άμεση απαγόρευσή 
τους (1). Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) ανταποκρίθηκε ζητώντας την υποβολή επίσημων 

  
1 Αναφορά αριθ. 470/98 της κ. Vurgun-Kern και αναφορά αριθ. 771/98 του κ. Frank Harvey.
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εκθέσεων και στοιχείων στην Επιτροπή Αναφορών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Δικαιωμάτων των Γυναικών, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας 
των Τροφίμων και της Επιτροπής Έρευνας.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας συλλογής πληροφοριών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέσω της 
Μονάδας Αξιολόγησης Επιστημονικών και Τεχνικών Επιλογών (STOA), ανέθεσε σε μια 
ανεξάρτητη ομάδα την εκπόνηση διεξοδικής μελέτης σχετικά με τα εμφυτεύματα σιλικόνης 
στο στήθος. Η εν λόγω μελέτη δεν θα αποσκοπούσε μόνο στη διερεύνηση των επιστημονικών 
πτυχών των εμφυτευμάτων στήθους, αλλά και στην εξέταση των ανησυχιών και των φόβων 
διάφορων ενδιαφερόμενων ομάδων, με σκοπό την πρόταση επιλογών πολιτικής και την 
παρουσίαση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων τους στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

Η μελέτη ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2000 και επιβεβαίωσε την απουσία επιστημονικών 
στοιχείων για την τεκμηρίωση της σύνδεσης των εμφυτευμάτων σιλικόνης με σοβαρούς 
κινδύνους για την υγεία, όπως ο καρκίνος και οι παθήσεις του συνδετικού ιστού (1). Ωστόσο, 
στη μελέτη σημειώνεται επίσης ότι παρουσιάζονται τοπικές επιπλοκές, οι οποίες αποτελούν 
τη μεγαλύτερη πηγή ανησυχίας και ότι αυτή η ανησυχία είναι εξίσου ή και περισσότερο 
διαδεδομένη σε σχέση με τους φόβους που εκφράζονται για άλλους τύπους εμφυτευμάτων 
στήθους, όπως το διάλυμα χλωριούχου νατρίου(2). Οι εν λόγω επιπλοκές οφείλονται κυρίως 
σε ρήξη του περιβλήματος (για παράδειγμα, λόγω χειρισμού ή τραυματισμού), διάχυση της 
γέλης σιλικόνης (μέσω άθικτων ή διερρηγμένων περιβλημάτων), καψική συστολή
(συρρίκνωση του ιστού της ουλής γύρω από το εμφύτευμα, η οποία μπορεί να προκαλέσει 
επώδυνη σκλήρυνση του μαστού ή στρέβλωση της εξωτερικής εμφάνισής του) καθώς και σε 
μόλυνση (3). Στα τελικά συμπεράσματα, οι συντάκτες συνέστησαν αντί της απαγόρευσης των 
εμφυτευμάτων σιλικόνης, τη θέσπιση συγκεκριμένων αναγκαίων μέτρων για την παροχή 
εκτενέστερης και καλύτερης πληροφόρησης στους ασθενείς, τη βελτίωση των συστημάτων 
εντοπισμού και παρακολούθησης, τη βελτίωση του ελέγχου και της διασφάλισης της 
ποιότητας καθώς και τη διεξαγωγή ερευνών καθοριστικής σημασίας(4).

Ύστερα από την ολοκλήρωση της μελέτης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ένα 
ψήφισμα τον Μάιο του 2001 (5), κατόπιν του οποίου ακολούθησε ανακοίνωση της Επιτροπής, 
η οποία εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του ίδιου έτους (6) και στο πλαίσιο της οποίας η Επιτροπή 

  
1 Martin-Moreno JM, Gorgojo L, Gonzales-Enriquez J, Wisbaun W. Κίνδυνοι για την υγεία από εμφυτεύματα 
σιλικόνης εν γένει με ιδιαίτερη αναφορά στα εμφυτεύματα στήθους. PE 168.396/Fin.St/rev.

2 Idem, σελίδες 9 και 19.

3 Idem, Local Effects (Τοπικές Επιπτώσεις), σελίδες 26-30 και 42-43.

4 Idem, Σημείο 2. Executive Summary (Συνοπτική Παρουσίαση), σελίδα 9.

5 Έκθεση για τις αναφορές σχετικά με τα εμφυτεύματα σιλικόνης που χαρακτηρίστηκαν παραδεκτές (Αναφορές 
αριθ. 470/98 και 771/98). PE 302.857, 29.5.2001. Βλέπε:
http://www.europarl.europa.eu/omk/sipade3?PUBREF=-//EP//NONSGML+REPORT+A5-2001-
0186+0+DOC+PDF+V0//EN&L=EN&LEVEL=6&NAV=S&LSTDOC=Y

6 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με κοινοτικά και εθνικά μέτρα για τα εμφυτεύματα στήθους, 15.11.2001,
COM(2001)666 τελικό.
Βλ. http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0666en01.pdf
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πρότεινε τη διεξαγωγή αυστηρότερων ελέγχων σχετικά με την ασφάλεια των εμφυτευμάτων 
στήθους, τη θέσπιση νέων διατάξεων όσον αφορά την πληροφόρηση και την επισήμανση, το 
περιεχόμενο της συναίνεσης του ασθενούς κατόπιν ενημέρωσης, την τήρηση εθνικών 
μητρώων, τη διενέργεια κλινικών αξιολογήσεων, την ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου της 
εφαρμογής των κανόνων και την επανεξέταση των ευρωπαϊκών προτύπων για τις αναγκαίες 
απαιτήσεις ασφάλειας και τα προγράμματα αξιολόγησης της συμμόρφωσης που 
προβλέπονται στην οδηγία 93/42/ΕΟΚ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (1) σε σχέση με τα 
εμφυτεύματα στήθους.

Τον Φεβρουάριο του 2003, εγκρίθηκε η οδηγία 2003/12/ΕΚ (2) της Επιτροπής, η οποία 
αναβάθμισε τα εμφυτεύματα στήθους από την κατηγορία IIβ στην κατηγορία III με 
αποτέλεσμα να ισχύουν για αυτά οι αυστηρότερες δυνατές απαιτήσεις περί 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Η οδηγία 2003/12/ΕΚ ενισχύει τον έλεγχο της ποιότητας και 
της ασφάλειας των εμφυτευμάτων στήθους πριν επιτραπεί η διάθεσή τους στην ευρωπαϊκή 
αγορά.

Παράλληλα, οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξέδωσαν περίληψη των πληροφοριών που έλαβαν 
από τα κράτη μέλη σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά την επαρκή 
πληροφόρηση των ασθενών, τη γραπτή συναίνεση κατόπιν ενημέρωσης, τη διαφήμιση των 
εμφυτευμάτων στήθους και τα εθνικά μητρώα των γυναικών με εμφυτεύματα στήθους (3). Το 
γενικό συμπέρασμα της έκθεσης ήταν ότι τα κράτη μέλη διέθεταν εθνικές πολιτικές, οι οποίες 
είτε είχαν ήδη τεθεί σε εφαρμογή είτε είχε δρομολογηθεί η εφαρμογή τους. Πολλά κράτη 
χρησιμοποίησαν την ανακοίνωση της Επιτροπής για να ενημερώσουν ή να αναθεωρήσουν τα 
μέτρα της πολιτικής τους.

Τον Μάιο του 2003, ετοιμάστηκε η ανανεωμένη εκδοχή της έκθεσης του STOA «Κίνδυνοι 
για την υγεία από εμφυτεύματα σιλικόνης εν γένει με ιδιαίτερη αναφορά στα εμφυτεύματα 
στήθους», η οποία ουσιαστικά επιβεβαίωσε τα αρχικά πορίσματα που διατυπώθηκαν το 2000: 
Δεν φαίνεται να υπάρχουν σαφείς ενδείξεις αυξημένης θνησιμότητας ή συγκεκριμένων 
σοβαρών παθήσεων εξαιτίας των εμφυτευμάτων σιλικόνης, και οι χειρουργικές, τοπικές και 
περιεγχειρητικές επιπλοκές εξακολουθούν να αποτελούν το κύριο ζήτημα ασφάλειας (4). Η 
ενημερωμένη έκθεση αναφέρει επίσης ότι εξακολουθεί να είναι αναγκαία η διεξαγωγή 
περαιτέρω έρευνας, ιδιαίτερα όσον αφορά ορισμένα πορίσματα, σύμφωνα με τα οποία 

    
1 Οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ΕΕ L 169, 
12.7.1993, με τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις).

2 Οδηγία 2003/12/ΕΚ της Επιτροπής της 3ης Φεβρουαρίου 2003 για την ανακατάταξη των εμφυτευμάτων 
στήθους στο πλαίσιο της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ΕΕ L 28, 4.2.2003). Οι 
διατάξεις της εν λόγω οδηγίας ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου 2003.

3 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με τα εθνικά μέτρα που εγκρίνονται από τα κράτη 
μέλη για τα εμφυτεύματα στήθους, SEC(2003) 175, 14.2.2003. Βλ.: 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/medical_devices/breast_implant/sec_2003-175en.pdf

4 Ενημερωμένη έκθεση (μελέτη) για τη STOA «Κίνδυνοι για την υγεία από εμφυτεύματα σιλικόνης εν γένει με 
ιδιαίτερη αναφορά στα εμφυτεύματα στήθους», Δρ. L Gorgojo, Δρ. J Gonzales, κ. W Wisbaun και Δρ, J Martin-
Moreno, 30 Μαΐου 2003.
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υπάρχει εμφανώς αυξημένος κίνδυνος καρκίνου του εγκεφάλου (1) και καρκίνου του 
αναπνευστικού συστήματος (2), καθώς και αυτοκτονίας (3). Στη συνέχεια αναφέρεται ότι 
ορισμένοι παράγοντες σύγχυσης θα πρέπει να ελεγχθούν καταλλήλως στις νέες μελέτες, ώστε 
να εκτιμηθεί η αξιοπιστία αυτών των προκαταρκτικών πορισμάτων. Τονίστηκε επίσης ότι η 
ανάγκη περαιτέρω έρευνας είναι δικαιολογημένη, διότι η έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί 
έως σήμερα είναι περιορισμένη.

Το ρυθμιστικό καθεστώς για τα εμφυτεύματα στήθους

Τα εμφυτεύματα στήθους καλύπτονται από την οδηγία 93/42/ΕΟΚ περί ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 98/79/ΕΚ (4), 2000/70/ΕΚ (5), 2001/104/ΕΚ 
(6), 2003/12/ΕΚ (7), 2003/32 (8), και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 (9) (στο εξής θα 
αναφέρεται ως «η οδηγία»).

Στην οδηγία καθορίζονται τέσσερις κατηγορίες ιατροτεχνολογικών προϊόντων (I, IIα, IIβ και 
III), ανάλογα με τις οποίες καθορίζονται οι διάφορες διαδικασίες αξιολόγησης των 

  
1 Κεφάλαιο IV (Αποτελέσματα), σημείο 1.Γ. (Καρκίνος), σελίδα 9 της έκθεσης, αναφέρεται ότι «οι εξαιρέσεις 
στα γενικά χαμηλά ποσοστά (καρκίνου – σχόλιο συντάκτη) ήταν θάνατοι από καρκίνο του εγκεφάλου. Οι 
ασθενείς με εμφυτεύματα στήθους είχαν διπλάσιες πιθανότητες να πεθάνουν από ό,τι ο υπόλοιπος πληθυσμός σε 
σύγκριση με άλλες ομάδες ασθενών που υποβλήθηκαν σε πλαστική χειρουργική επέμβαση. Εντούτοις, τα εν 
λόγω αποτελέσματα δεν ήταν σημαντικά από στατιστική άποψη».

2 «Όσον αφορά τις άλλες περιοχές ανάπτυξης καρκινικών όγκων, οι ερευνητές επίσης δεν εντόπισαν αυξημένο 
κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του αναπνευστικού συστήματος στις ασθενείς με εμφυτεύματα σε σύγκριση με τις 
υπόλοιπες γυναίκες, αλλά εντόπισαν αυξημένο από στατιστική άποψη κίνδυνο σε σύγκριση με ομάδες ασθενών 
που υποβλήθηκαν σε άλλες πλαστικές χειρουργικές επεμβάσεις», Κεφάλαιο IV (Αποτελέσματα), σημείο 1.Γ. 
(Καρκίνος), σελίδα 9 της έκθεσης.

3 Στη σελίδα 8 της έκθεσης, Κεφάλαιο IV (Αποτελέσματα), σημείο 1.Γ. (Γενική θνησιμότητα και συγκεκριμένα 
αίτια θανάτου) αναφέρεται: «Μια επουσιώδης και ασήμαντη από στατιστική άποψη διαπίστωση ήταν το 
εμφανώς μεγαλύτερο ποσοστό αυτοκτονιών ανάμεσα στις γυναίκες με εμφυτεύματα σε σύγκριση με τον 
ευρύτερο πληθυσμό. Τα υψηλότερα ποσοστά αυτοκτονιών που αφορούν ασθενείς με εμφυτεύματα σχετίζονται 
με τα χαρακτηριστικά των ασθενών που φέρουν εμφυτεύματα, τα οποία περιγράφονται σε προηγούμενες 
εκθέσεις είναι μεταξύ άλλων, τα συζυγικά προβλήματα, η κατάθλιψη, οι συναισθηματικές διαταραχές και η 
χαμηλή αυτοεκτίμηση». Στη σελίδα 31 της εν λόγω έκθεσης, Κεφάλαιο V (Συζήτηση, Επιστημονικά στοιχεία), 
προστίθενται τα ακόλουθα: «Όσον αφορά τις αυτοκτονίες, η διαπίστωση αυξημένου κίνδυνου θανάτου από αυτή 
την αιτία (δηλαδή από εμφυτεύματα σιλικόνης στο στήθος – σχόλιο συντάκτη) μπορεί να οφείλεται σε τυχαίο 
σφάλμα (ο αριθμός των θανάτων που παρατηρήθηκαν ήταν πολύ μικρός) και ενδέχεται να είναι αποτέλεσμα 
«εσφαλμένης επιλογής» (δηλαδή να υπερισχύουν τα «a priori» ψυχολογικά χαρακτηριστικά) και να μην υπάρχει 
αιτιώδης συνάφεια μεταξύ του εμφυτεύματος και της αυτοκτονίας».

4 ΕΕ L 331, της 7.12.1998.

5 ΕΕ L 313, της 13.12.2000.

6 ΕΕ L 6, της 10.1.2002.

7 ΕΕ L 284, της 31.10.2003.

8 ΕΕ L 105, της 26.4.2003.

9 ΕΕ L 284, της 31.10.2003.
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πιστοποιητικών συμμόρφωσης που πρέπει να εφαρμοστούν. Από το 2003, ως αποτέλεσμα της 
απάντησης της Επιτροπής στη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αύξηση των 
ελέγχων ασφαλείας όσον αφορά τα εμφυτεύματα στήθους, τα εν λόγω εμφυτεύματα 
ανακατατάχθηκαν, κατά παρέκκλιση των κανόνων κατάταξης, όπως καθορίζονται στο 
παράρτημα IX της οδηγίας 93/43/ΕΟΚ, από την κατηγορία IIβ στην κατηγορία III και 
υπόκεινται στις αυστηρότερες απαιτήσεις που ισχύουν για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
πριν από τη διάθεσή τους στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η οδηγία καθορίζει τις απαραίτητες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα ως προς την απόδοση και την ασφάλεια με σκοπό την υψηλού 
επιπέδου προστασία της υγείας. Η πλήρωση των απαραίτητων προϋποθέσεων μπορεί να 
αποδειχθεί μέσω της συμμόρφωσης με τα εναρμονισμένα πρότυπα, τα οποία περιέχουν 
τεχνικές προδιαγραφές για την πλήρωση των απαραίτητων προϋποθέσεων. Προκειμένου να 
αντιμετωπίσει τα προβλήματα που επεσήμανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή 
εξέδωσε εντολή για νέα εναρμονισμένα πρότυπα ειδικά για τα εμφυτεύματα στήθους. Τα εν 
λόγω πρότυπα αναμένεται να οριστικοποιηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πιστοποίησης 
(CEN) έως τον Δεκέμβριο του 2007. Μετά τη θέσπισή τους θα δημοσιευθούν αμέσως στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να επιτραπεί η χρήση τους από τις 
κατασκευάστριες εταιρίες κατά τον σχεδιασμό και την κατασκευή των εμφυτευμάτων 
στήθους.

Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή των συστάσεων του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην ανακοίνωση της Επιτροπής (1) παρουσιάζονται διάφορα 
συμπληρωματικά μέτρα, τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Όσον αφορά τα 
κοινοτικά μέτρα, η Επιτροπή εξήγησε με ποιον τρόπο θα πρέπει να ερμηνεύονται από τους 
κατασκευαστές οι απαραίτητες προϋποθέσεις που καθορίζονται στην οδηγία, 
περιλαμβανομένων των διατάξεων σχετικά με την αξιολόγηση των πιστοποιητικών 
συμμόρφωσης, την κλινική αξιολόγηση, την πληροφόρηση και την επισήμανση, καθώς και 
την επιτήρηση μετά τη διάθεση των εμφυτευμάτων στήθους στο εμπόριο. Όσον αφορά τα
μέτρα σε εθνικό επίπεδο, σκοπός τους είναι η ενίσχυση του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου 
ώστε να υπάρξουν οι καλύτερες δυνατές εγγυήσεις όσον αφορά την προστασία της υγείας. Σε 
αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή συνέστησε στα κράτη μέλη την κατάρτιση πρόσθετων εντύπων 
για την ενημέρωση των γυναικών, τα οποία θα τους επιτρέψουν να λαμβάνουν τις αποφάσεις 
τους κατόπιν καλύτερης ενημέρωσης και επεξεργασίας, με πλήρη επίγνωση των πιθανών 
κινδύνων και των ωφελειών των εμφυτευμάτων στήθους. Τέλος, η Επιτροπή πρότεινε στα 
κράτη μέλη τη δημιουργία εθνικού μητρώου εμφυτεύσεων στήθους, το οποίο θα αποτελέσει 
τη βάση για την ανιχνευσιμότητα και τη μακροπρόθεσμη διερεύνηση των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων αυτού του είδους. 

Ένας έλεγχος συμμόρφωσης που πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή το 2003 κατέδειξε ότι 
τα κράτη μέλη είτε είχαν ήδη θέσει σε εφαρμογή σχετικές εθνικές πολιτικές ή είχαν 
δρομολογήσει την εφαρμογή τους.

Στάση απέναντι στην αναφορά αριθ. 631/2004

  
1 Ανακοίνωση της Επιτροπής με ημερομηνία 15.11.2001 περί κοινοτικών και εθνικών μέτρων όσον αφορά τα 
εμφυτεύματα στήθους (βλ. Υποσημείωση αριθ. 4).
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Η Επιτροπή αναγνωρίζει τη σημασία που πρέπει να αποδοθεί στη διαρκή επαλήθευση των 
επιστημονικών δεδομένων προκειμένου να βελτιωθούν οι γνώσεις μας σχετικά με την 
ποιότητα και την ασφάλεια των εμφυτευμάτων σιλικόνης για το στήθος και να κατανοήσουμε 
καλύτερα τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία.

Η Επιτροπή πραγματοποιεί μετά χαράς την εξέταση των ζητημάτων που εγείρονται στην 
αναφορά αριθ. 631/2004 και την ανταλλαγή απόψεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στη αναφορά αριθ. 631/2004 παρουσιάζονται διάφοροι προβληματισμοί, οι οποίοι θα 
μπορούσαν σε γενικές γραμμές να διαχωριστούν σε δύο ομάδες: σε αυτούς που σχετίζονται 
με την ασφάλεια και σε αυτούς που σχετίζονται με την ανεπαρκή πληροφόρηση. Η πρώτη 
ομάδα φαίνεται να αιτιολογεί την έκκληση για προσωρινή απαγόρευση των εμφυτευμάτων 
στήθους από σιλικόνη, ενώ η δεύτερη αιτιολογεί το αίτημα για βελτίωση της συγκέντρωσης 
και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών.

Τα επιχειρήματα που προβάλλει η αναφέρουσα υποβλήθηκαν σε εκτενή ανάλυση από την 
Επιτροπή με σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσο τα αιτήματά της είναι δικαιολογημένα. Τα 
πορίσματα της εν λόγω ανάλυσης παρουσιάζονται πιο κάτω:

Η ασφάλεια των εμφυτευμάτων στήθους από σιλικόνη

Κατά την άποψη της αναφέρουσας, τα εμφυτεύματα σιλικόνης στο στήθος δεν είναι ασφαλή 
και επομένως η χρήση τους θα πρέπει να ανασταλεί. Η έλλειψη ασφάλειας τεκμηριώνεται 
από τις τοπικές επιπλοκές, τα αυξημένα ποσοστά ρήξης, τη διαρροή σιλικόνης και 
λευκόχρυσου και τις άγνωστες μακροπρόθεσμες επιπτώσεις αυτών των φαινομένων στην 
υγεία των ασθενών.

Τα προαναφερθέντα προβλήματα, που αφορούν σε τοπικές επιπλοκές, ρήξη ή διαρροή, έχουν 
ήδη διερευνηθεί ενδελεχώς στην επιστημονική έκθεση που ετοίμασε ο STOA για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Μάιο του 2000. Μετά την πλήρη εξέταση αυτών των 
προβλημάτων, ούτε οι συντάκτες της έκθεσης ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή η Επιτροπή 
είχαν προτείνει την απαγόρευση των εμφυτευμάτων στήθους. Αντιθέτως, συστήθηκε η 
θέσπιση συγκεκριμένων μέτρων ώστε να διασφαλιστεί ότι τα εμφυτεύματα ανταποκρίνονται 
στα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας.

Η εφαρμογή των συγκεκριμένων μέτρων που καθορίστηκαν ακολούθως από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και την Επιτροπή, επί του παρόντος εκκρεμεί. Η ανακατάταξη των 
εμφυτευμάτων στήθους από την κατηγορία IIβ στην κατηγορία III, χάρη στην οποία 
υπόκεινται πλέον στις αυστηρότερες δυνατές απαιτήσεις, βρίσκεται σε ισχύ από τον 
Σεπτέμβριο του 2003, ενώ η θέσπιση νέων προτύπων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Πιστοποίησης (CEN) για τον καθορισμό πρόσθετων απαιτήσεων ελέγχου με σκοπό τη 
βελτίωση της ασφάλειας των εμφυτευμάτων στήθους, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως 
τον Δεκέμβριο του 2007. 

Μέσω αυτών των προτύπων θα αντιμετωπιστούν οι πτυχές που αναφέρονται στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής του 2001, όπως η ανάγκη θέσπισης διαδικασιών για τον 
καθορισμό της ανθεκτικότητας του περιβλήματος έναντι σε πιέσεις και ενδεχόμενη ρήξη, τα 
προβλήματα που σχετίζονται με την πιθανή διαρροή του περιεχομένου (διάχυση μορίων 



CM\650246EL.doc 7/10 PE 384.354

EL

υγρής ένωσης διαμέσου άθικτου περιβλήματος) και η ενημέρωση που πρέπει να παρέχεται 
στους ασθενείς. Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι συγκεκριμένες δύο δέσμες μέτρων 
(ανακατάταξη και νέα πρότυπα) θα αλληλοσυμπληρώνονται όσον αφορά τη διασφάλιση 
εμφυτευμάτων στήθους υψηλότερης ποιότητας και ασφάλειας.

Όσον αφορά τη διαρροή λευκόχρυσου από τα εμφυτεύματα στήθους από σιλικόνη η 
επίδραση της εν λόγω ουσίας στην υγεία δεν εξετάστηκε στις εκθέσεις του STOA.

Οι πληροφορίες σχετικά με τη διαρροή λευκόχρυσου από εμφυτεύματα σιλικόνης για το 
στήθος, στις οποίες στηρίζεται η αναφέρουσα, προέρχονται από τρία επιστημονικά άρθρα 
που δημοσιεύτηκαν τα έτη 2003 και 2004. Το άρθρο του 2003 αποδεικνύει την ύπαρξη 
διαρροών λευκόχρυσου από εμφυτεύματα σιλικόνης για το στήθος, τα οποία ήταν άθικτα. Οι 
συντάκτες ωστόσο καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι «παρά το γεγονός ότι τα σιλοξάνια και ο 
λευκόχρυσος αποτελούν καλές ενδείξεις ελαττωματικών εμφυτευμάτων, η συγκεκριμένη μελέτη 
δεν αποδεικνύει ότι προκαλούν προβλήματα υγείας στις γυναίκες με εμφυτεύματα στήθους» (1). 
Οι συντάκτες των άρθρων του 2004 (2) ενημέρωσαν το 2006 την αξιολόγηση των δεδομένων 
σχετικά με τη διαρροή λευκόχρυσου δηλώνοντας ότι το άρθρο του 2006 «αποτελεί την 
περιεκτικότερη έως σήμερα έκθεση που να αποδεικνύει ότι οι γυναίκες που εκτίθενται σε 
εμφυτεύματα στήθους από σιλικόνη έχουν επίπεδα Pt [λευκόχρυσου], τα οποία υπερβαίνουν τα 
αντίστοιχα του ευρύτερου πληθυσμού και η πρώτη έκθεση που απέδειξε την ύπαρξη Pt σε 
διάφορα στάδια οξείδωσης στα δείγματα που λήφθηκαν από εκτεθειμένες γυναίκες» (3). Η 
αναφέρουσα υποστηρίζει επίσης ότι τα ιόντα λευκόχρυσου είναι ύποπτα για τοξική δράση 
στα όργανα του αναπνευστικού, του νευρικού και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς 
και στα αισθητήρια όργανα.

Υπό το πρίσμα των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων του λευκόχρυσου στην υγεία, η 
Επιτροπή θα αναλύσει επισταμένως τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με 
τα εμφυτεύματα στήθους από σιλικόνη ώστε να διαπιστώσει κατά πόσο διακυβεύεται η 
ασφάλεια και η υγεία των ασθενών (4). Η Επιτροπή θα επιστήσει επίσης την προσοχή των 
εθνικών αρμόδιων αρχών των κρατών μελών σε αυτό το πρόβλημα. Θα πρέπει ακολούθως να 

  
1 «Determination of siloxanes, silicon, and platinum in tissues of woman with silicone gel-filled implants», D. 
Flassbeck, B. Pfleiderer, P. Klemens, K. G. Heumann, E. Eltze, A. V. Hirner (Analytical Bioanalytical 
Chemistry, 2003, τεύχος 375, σ.σ. 356-362).

2 «Platinum Concentration in Silicone Breast Implant Material and Capsular Tissue by IC-ICP-MS», Maharaj, 
2004 (άρθρο αποσπάσματα του οποίου παρατίθενται στην αναφορά, αλλά το οποίο δεν κατατέθηκε) και
«Platinum and platinum Species in Explanted Silicone Gel Breast Prosthetic Using IC-ICP-MS», E. D. Lykissa 
και S.V.M. Maharaj, Analytical Bioanalytical Chemistry, 2004, τεύχος. 380, σ.σ. 84-89.

3 «Total Platinum Concentration and Platinum Oxidation States in Body Fluids, Tissue, and Explants from 
Women Exposed to Silicone and Saline Breast Implants by IC-ICPMS», Analytical Chemistry Research Journal, 
1η Απριλίου 2006 (βλ.: http://pubs.acs.org/cgi-bin/sample.cgi/ancham/asap/pdf/ac0514016.pdf). Το εν λόγω άρθρο δεν 
κατατέθηκε από την αναφέρουσα.

4 Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί ότι όλα τα δείγματα που ελέγχθηκαν και αξιολογήθηκαν στα εν λόγω 
επιστημονικά άρθρα, αφορούσαν έκθεση σε εμφυτεύματα στήθους από σιλικόνη, τα οποία είχαν κατασκευαστεί 
πριν από τον Σεπτέμβριο του 2003, δηλαδή πριν τεθεί σε ισχύ η ανακατάταξη των εμφυτευμάτων στήθους και 
ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία είχαν κατασκευαστεί πριν από τον Ιανουάριο του 1995 όταν η οδηγία 
93/42/ΕΟΚ και οι απαιτήσεις ασφάλειας που ορίζει τέθηκαν σε ισχύ στην Κοινότητα.
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ειδοποιήσουν τα κοινοποιηθέντα σώματα, τα οποία είναι υπεύθυνα για την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης των κατασκευαστών προς τις απαιτήσεις ασφάλειας δυνάμει της οδηγίας 
93/42/ΕΟΚ.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να επαναληφθεί ότι σύμφωνα με το σημείο 7.1, Τμήμα II 
(Απαιτήσεις σχετικά με τον σχεδιασμό και την κατασκευή) στο Παράρτημα I (Απαραίτητες 
προϋποθέσεις) της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ οι κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
υποχρεούνται ξεκάθαρα να είναι προσεκτικοί όσον αφορά τα υλικά που χρησιμοποιούν και 
ιδιαίτερα όσον αφορά την τοξικότητα και τη συμβατότητα των χρησιμοποιηθέντων υλικών με 
τα εξωτερικά και τα εσωτερικά μέρη του ανθρώπινου σώματος. Για την εκπλήρωση αυτής 
της απαίτησης, ο κατασκευαστής δεν θα πρέπει να παραβλέπει οποιαδήποτε νέα 
επιστημονικά δεδομένα για τους κινδύνους του λευκόχρυσου που περιέχεται στα 
εμφυτεύματα στήθους.

Εντούτοις, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η οδηγία 93/42/ΕΟΚ, η οποία αφορά τα εμφυτεύματα 
στήθους, αναγνωρίζει ότι η χρήση ενός ιατροτεχνολογικού προϊόντος δεν ενέχει ποτέ 
μηδενικό κίνδυνο παρενεργειών. Ωστόσο, ένας κατασκευαστής οφείλει να διενεργεί 
κατάλληλη ανάλυση των κινδύνων/ωφελειών και οι τυχόν ανεπιθύμητες παρενέργειες που 
ενδέχεται να συνδέονται με τη χρήση εμφυτευμάτων στήθους θα μπορούν επομένως να 
θεωρηθούν θεμιτές, υπό τον όρο ότι πρόκειται για αποδεκτό κίνδυνο έναντι των ωφελειών για 
τον ασθενή και ότι αυτός ο κίνδυνος συνάδει με ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας 
και ασφάλειας (1).

Εν κατακλείδι, οι ανησυχίες της αναφέρουσας σχετικά με την ασφάλεια των εμφυτευμάτων 
στήθους από σιλικόνη, έχουν ήδη αντιμετωπιστεί μέσω των ισχύοντων και των νέων μέτρων 
για τη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας των εμφυτευμάτων στήθους. Τα νέα μέτρα 
που προτάθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θεσπίστηκαν από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη, αναμένεται να έχουν τεθεί σε πλήρη εφαρμογή έως το τέλος του 2007.

Η Επιτροπή είναι επομένως της άποψης ότι η αναστολή της χρήσης των εμφυτευμάτων 
στήθους από σιλικόνη δεν θα ήταν δικαιολογημένη στο παρόν στάδιο. Εντούτοις, θα λάβει τα 
απαραίτητα μέτρα σε περίπτωση που κατόπιν ανάλυσης των διαθέσιμων δεδομένων για τη 
διαρροή λευκόχρυσου από τα εμφυτεύματα στήθους αποδειχθεί ότι η ασφάλεια των ασθενών 
το επιβάλλει.

Ανεπαρκής πληροφόρηση για τα εμφυτεύματα στήθους από σιλικόνη

Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι η συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με τα εμφυτεύματα 
στήθους από σιλικόνη και η διάθεσή τους στους ασθενείς θα πρέπει να βελτιωθεί. 
Συγκεκριμένα, η αναφέρουσα επικρίνει τη μη καταγραφή των επιπλοκών που συνδέονται με 
τη χρήση εμφυτευμάτων στήθους, την έλλειψη στοιχείων από περατωθείσες κλινικές 
αξιολογήσεις και την ανυπαρξία ανεξάρτητης πληροφόρησης όσον αφορά τις τοπικές 
επιπλοκές και τους συστηματικούς κίνδυνους εκδήλωσης ασθένειας για τα άτομα με 
εμφυτεύματα προϊόντων αυτού του είδους. Η αναφέρουσα απευθύνει επίσης έκκληση για 

  
1 Σημείο 1.1, Τμήμα I (Γενικές απαιτήσεις) στο παράρτημα I (Απαραίτητες προϋποθέσεις) της οδηγίας 
93/42/ΕΟΚ.
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συγκέντρωση διεπιστημονικών πληροφοριών με σκοπό τη χρήση τους από ειδικούς 
επιστήμονες.

Η ανάγκη συλλογής ενημερωμένων πληροφοριών για τα εμφυτεύματα στήθους και παροχής
της κατάλληλης πληροφόρησης στους ασθενείς θεωρήθηκε ζωτικής σημασίας από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή για τη βελτίωση των επιστημονικών γνώσεων και 
της ευαισθητοποίησης των ασθενών.

Δεδομένων των ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή εισηγήθηκαν στα 
κράτη μέλη τη δημιουργία εθνικών μητρώων για τα εμφυτεύματα στήθους, όπου θα μπορούν 
να καταγράφονται οι επιπλοκές και τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για την 
ανιχνευσιμότητα και τη μακροπρόθεσμη διερεύνηση των εμφυτευμάτων στήθους. 

Όσον αφορά την καταγραφή επιστημονικών δεδομένων από περατωθείσες κλινικές 
αξιολογήσεις, το συγκεκριμένο ζήτημα βρίσκεται υπό συζήτηση επί του παρόντος στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο στο πλαίσιο της τρέχουσας πρότασης της 
Επιτροπής για αναθεώρηση της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ.

Η Επιτροπή συμβούλεψε επίσης τα κράτη μέλη να παρέχουν πρότερη ενημέρωση στους 
ασθενείς ώστε να βελτιωθεί η πληροφόρησή τους και η προστασία της υγείας τους. Θα πρέπει 
να παρέχονται πληροφορίες για τα ίδια τα εμφυτεύματα, τη χειρουργική επέμβαση, τις 
πιθανές παρενέργειες, τις αντενδείξεις, την μετεγχειρητική παρακολούθηση, καθώς και 
στοιχεία επικοινωνίας και πληροφορίες γενικής φύσης. Στα νέα εναρμονισμένα πρότυπα για 
τα εμφυτεύματα στήθους θα περιληφθούν ορισμένες πρόσθετες απαιτήσεις για πρόσθετες 
πληροφορίες και επισήμανση.

Τα μέτρα που πρότεινε η Επιτροπή για λήψη σε εθνικό επίπεδο, ήταν στο στάδιο της 
εφαρμογής από τα κράτη μέλη ήδη από το 2003. Η Επιτροπή θα συνεχίσει, παρόλα αυτά, να 
ελέγχει κατά πόσο έχει διεκπεραιωθεί η εφαρμογή κατάλληλων εθνικών πολιτικών, ιδιαίτερα 
στα νέα κράτη μέλη, τα οποία δεν συμμετείχαν στον πρώτο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε το 
2003.

Η Επιτροπή εγκαινίασε πρόσφατα μια Πύλη Υγείας της ΕΕ, η οποία παρέχει πληροφορίες για 
όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την υγεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και 
περιλαμβάνει συνδέσμους με τους ιστοτόπους των κρατών μελών και των ενδιαφερόμενων 
μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Επομένως, το συμπέρασμα είναι ότι έχουν ήδη ληφθεί επαρκή μέτρα για την αντιμετώπιση 
των ελλείψεων που αφορούν την ανεπαρκή συλλογή και παροχή πληροφοριών σχετικά με τα 
εμφυτεύματα στήθους, περιλαμβανομένων των μέτρων για τα οποία απηύθυνε έκκληση η 
αναφέρουσα.

Συμπεράσματα

Με εξαίρεση το ζήτημα του λευκόχρυσου, όλα τα υπόλοιπα ζητήματα ασφάλειας που έθεσε η 
αναφέρουσα και συνηγορούσαν υπέρ της αναστολής της χρήσης των εμφυτευμάτων στήθους 
από σιλικόνη ήταν εις γνώση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής το 2000 και 
τα κατάλληλα αντισταθμιστικά μέτρα έχουν ήδη ληφθεί. 



PE 384.354 10/10 CM\650246EL.doc

EL

Η ανακατάταξη των εμφυτευμάτων στήθους από την κατηγορία IIβ στην κατηγορία III, χάρη 
στην οποία υπόκεινται πλέον στις αυστηρότερες δυνατές απαιτήσεις, βρίσκεται σε ισχύ από 
τον Σεπτέμβριο του 2003 ενώ η θέσπιση νέων προτύπων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Πιστοποίησης (CEN), με σκοπό τον καθορισμό πρόσθετων απαιτήσεων ελέγχου για τη 
βελτίωση της ασφάλειας των εμφυτευμάτων στήθους, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως 
τον Δεκέμβριο του 2007. Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι συγκεκριμένες δύο δέσμες μέτρων 
(ανακατάταξη και νέα πρότυπα) θα αλληλοσυμπληρώνονται όσον αφορά τη διασφάλιση 
εμφυτευμάτων στήθους υψηλότερης ποιότητας και ασφάλειας.

Η Επιτροπή είναι επομένως της άποψης ότι η αναστολή της χρήσης των εμφυτευμάτων 
στήθους από σιλικόνη δεν θα μπορούσε να δικαιολογηθεί στο παρόν στάδιο. Εντούτοις, η 
Επιτροπή θα εξετάσει προσεκτικά τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα για τη διαρροή 
λευκόχρυσου από τα εμφυτεύματα στήθους και θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα αν αποδειχθεί 
ότι η ασφάλεια των ασθενών το επιβάλλει.

Όσον αφορά το αίτημα για βελτίωση της συλλογής και της παροχής πληροφοριών, όλα τα 
σχετικά μέτρα για την κάλυψη των ελλείψεων που επισημαίνει η αναφέρουσα επίσης είχαν 
καταρτιστεί και συσταθεί στα κράτη μέλη για εφαρμογή το 2001. Η Επιτροπή θα 
εξακολουθήσει ωστόσο να ελέγχει κατά πόσο έχει επιτευχθεί η εφαρμογή κατάλληλων 
εθνικών πολιτικών.


