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Lūgumrakstu komiteja

25.01.2007

PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0631/2004, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā Ingeborg Vurgun-Kern 
„Selbsthilfegruppe Silikongeschadigter Frauen e.V.” (Pašpalīdzības grupa sievietēm, kas 
cietušas no silikona implantu ietekmes) vārdā, par moratoriju silikona implantiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Sūdzības iesniedzēja secina, ka „Komisijas paziņojums par Kopienas un dalībvalstu 
pasākumiem attiecībā uz krūšu implantiem (COM(2001) 666)” nav uzlabojis sieviešu ar 
silikona implantiem stāvokli, neskatoties uz paziņojumā iekļautajiem ieteikumiem. Sūdzības 
iesniedzēja arī norāda, ka kopš pēdējās reizes, kad Eiropas Parlaments skatīja šo jautājumu, ir 
atklāti jauni zinātniski pierādījumi, kas pilnībā attaisno moratoriju silikona implantiem. 
Sūdzības iesniedzēja vēršas pie Eiropas Parlamenta ar lūgumu atkārtoti izskatīt šo jautājumu 
un uzlikt par pienākumu visām dalībvalstīm sekot ASV piemēram un aizliegt silikona krūšu 
implantus. 

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2005. gada 7. februārī. Komisijai prasīja sniegt informāciju saskaņā 
ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde saņemta 2007. gada 25. janvārī 

Ievads un priekšvēsture

Eiropas līmenī diskusijas par silikona krūšu implantu drošumu sākās 1998. gadā. Tajā laikā no 
interešu grupām tika saņemti divi lūgumraksti, kuros tika minēta silikona krūšu implantu 
negatīvā ietekme uz veselību un pieprasīts nekavējoties aizliegt krūšu implantu izmantošanu1. 
Eiropas Parlaments (EP) uzaicināja sūdzību iesniedzējus sniegt oficiālu atbildi un 
pierādījumus Lūgumrakstu komitejai, kā arī pieprasīja Sieviešu tiesību komitejai, Vides, 
sabiedrības veselības un patērētāju aizsardzības komitejai un Izpētes komitejai izteikt viedokli 

  
1 Lūgumraksts Nr. 470/98, ko iesniedza Vurgun-Kern, un lūgumraksts Nr. 771/98, ko iesniedza Frank Harvey.
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šajā jautājumā.

Informācijas apkopošanas procesa laikā Eiropas Parlaments, piesaistot savu Zinātnisko un 
tehnoloģisko iespēju novērtēšanas nodaļu (STOA), slēdza līgumu ar neatkarīgu grupu par 
visaptveroša pētījuma veikšanu par silikona krūšu implantiem. Šis pētījums bija paredzēts, ne 
tikai lai noskaidrotu krūšu implantu izmantošanas zinātniskos aspektus, bet arī lai pārbaudītu 
dažādu interešu grupu bažas un viedokli, ar mērķi sniegt Eiropas Parlamentam informāciju 
par politikas iespējām šajā jautājumā un to pozitīvajiem, un negatīvajiem aspektiem.

Pētījumu pabeidza 2000. gada maijā, un tas apstiprināja zinātnisku pierādījumu trūkumu 
saistībai starp silikona implantiem un tādiem nopietniem veselības apdraudējuma riskiem kā 
vēzis un saistaudu slimības1. Tomēr pētījuma rezultāti arī parādīja, ka rodas lokālas 
komplikācijas, kuras ir lielākais iemesls bažām, un ka šīs bažas ir tikpat lielas un pat lielākas, 
ja tiek izmantoti arī cita veida krūšu implanti, piemēram, ar sāls šķīdumu pildīti implanti2. Šīs 
bažas galvenokārt bija saistītas ar implanta apvalka plīsumu (piemēram, veicot nepiemērotas 
aktivitātes vai traumas rezultātā), silikona gēla izplūšanu (caur neskartu vai bojātu implanta 
apvalku), kapsulofibrozi (rētaudu savilkšanās ap implantu, kā rezultātā krūts kļūst sāpīga un 
cieta vai mainās tās forma) un infekciju3. Nobeiguma secinājumos pētījuma autori ieteica 
neaizliegt silikona krūšu implantus, bet tā vietā pieņemt un īstenot nozīmīgus īpašus 
pasākumus, lai paplašinātu un uzlabotu pacientiem sniegto informāciju, izsekošanu un 
izmeklēšanu, kvalitātes kontroli un nodrošināšanu, kā arī būtisku izpēti4.

Pēc pētījuma pabeigšanas Eiropas Parlaments 2001. gada maijā pieņēma rezolūciju5 un tā 
paša gada novembrī Komisija pieņēma paziņojumu6, kurā tika piedāvāta stingrāka krūšu 
implantu drošuma kontrole, jauni noteikumi par informāciju un marķēšanu, norunātu pacienta 
piekrišanu, valstu reģistriem un klīnisku novērtēšanu, kā arī tika piedāvāts pastiprināt 
mehānismus noteikumu ievērošanas kontrolei un pārskatīt Eiropas standartus par 
būtiskākajām drošības prasībām un atbilstību novērtēšanas shēmām, kas noteiktas Padomes 
Direktīvā 93/42/EEK (1993. gada 14. jūnijs) par medicīnas ierīcēm7 attiecībā uz krūšu 
implantiem.

  
1 Martin-Moreno J. M., Gorgojo L., Gonzales-Enriquez J., Wisbau W. „Silikona implantu, it īpaši krūšu implantu, radītie
veselības apdraudējuma riski”. PE 168.396/Fin.St/rev.

2 Turpat, 9. un 19. lpp.

3 Turpat, „Lokāla ietekme”, 26.–30. lpp. un 42.–43. lpp.

4 Turpat, 2. punkts, Kopsavilkums, 9. lpp.

5 Ziņojums par lūgumrakstiem, kas paziņoti par pieņemamiem, par silikona implantiem (Lūgumraksti Nr. 470/98 un 771/98). 
PE 302.857, 29.5.2001. Skatīt:
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 Komisijas 2001. gada 15. novembra paziņojums „Komisijas paziņojums par Kopienas un dalībvalstu pasākumiem attiecībā 
uz krūšu implantiem” COM(2001) 666, galīgā redakcija. 
Skatīt: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0666en01.pdf

7 Padomes 1993. gada 14. jūnija Direktīva 93/42/EEK par medicīnas ierīcēm (OV L 169, 12.07.1993, ar grozījumiem).
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2003. gada februārī pieņēma Komisijas Direktīva 2003/12/EK1, ar kuru krūšu implanti tika 
pārklasificēti no IIb klases par III klases medicīnas ierīci, tādējādi attiecinot uz krūšu 
implantiem visstingrākās prasībās, kādas tiek piemērotas medicīnas ierīcēm. Tādējādi 
Direktīva 2003/12/EK pastiprina kvalitātes un drošības kontroli, pirms krūšu implanti tiek 
laisti Eiropas tirgū.

Tajā pašā laikā Komisijas dienesti publicēja dalībvalstu informācijas kopsavilkumu par 
progresu attiecībā uz adekvātas informācijas sniegšanas pacientiem, norunātu piekrišanu, 
krūšu implantu reklamēšanu un sieviešu ar krūšu implantiem reģistriem valstīs2. Vispārīgajā 
ziņojuma kopsavilkumā bija minēts, ka dalībvalstīs ir vai tiek ieviestas valstu politikas šajā 
jautājumā. Vairākās valstīs tika izmantots Komisijas paziņojums, lai precizētu vai pārskatītu 
pasākumus, ko paredz politika.

2003. gada maijā tika atjaunināts STOA ziņojums „Silikona implantu, it īpaši krūšu implantu, 
radītie veselības apdraudējuma riski”, kurš pamatā apstiprināja 2000. gadā izteiktos 
sākotnējos konstatējumus: nav skaidri pierādāma paaugstinātas mirstības vai specifisku 
galveno slimību saistība ar silikona krūšu implantiem, un ķirurģiskas, lokālas un 
pēcoperācijas komplikācijas vēl joprojām ir galvenais drošības jautājums3. Atjauninātajā 
ziņojumā bija minēts, ka vēl joprojām ir nepieciešama turpmāka izpēte, it īpaši attiecībā uz 
dažiem atklājumiem, kas norāda uz acīmredzamu paaugstinātu smadzeņu4 un elpošanas 
orgānu vēža5 risku, kā arī pašnāvību risku6. Tika minēts arī, ka daži neskaidri faktori ir 
atbilstoši jākontrolē jaunos pētījumos, lai izvērtētu šo sākotnēji iegūto datu ticamību. Tika 
uzsvērts arī, ka turpmākie pētījumi ir noteikti jāveic sakarā ar ierobežotajām pētījumu 
veikšanas iespējām atjauninātā ziņojuma sagatavošanas laikā.

  
1 Komisijas 2003. gada 3. februāra Direktīva 2003/12/EK par krūšu implantu pārklasificēšanu saistībā ar Direktīvu 
93/42/EEK par medicīnas ierīcēm (OV L 28, 4.2.2003). Šīs direktīvas noteikumi tiek piemēroti no 2003. gada 1. septembra. 

2 Komisijas dienestu darba dokuments par dalībvalstu pieņemtajiem pasākumiem attiecībā uz krūšu implantiem, 
SEC(2003) 175, 14.2.2003. Skatīt: http://europa.eu.int/comm/enterprise/medical_devices/breast_implant/sec_2003-175en.pdf

3 Atjaunināts STOA ziņojums (pētījums) „Silikona implantu, it īpaši krūšu implantu, radītie veselības apdraudējuma riski”, 
Dr. L. Gorgojo, Dr. J. Gonzales, W. Wisbaun un Dr. J. Martin-Moreno, 2003. gada 30. maijs.

4 Ziņojuma 9. lpp. IV sadaļas (Rezultāti) 1.C punktā (Vēzis) ir teikts, ka „kopumā zemo rādītāju (vēža – pievienots 
komentārs) izņēmumi bija nāves gadījumi no smadzeņu vēža. No vispārējā kopuma to pacientu vidū, kam ir krūšu implanti, ir 
divas reizes augstāka mirstība, salīdzinot ar citu plastiskās ķirurģijas pacientu grupu. Neskatoties uz to, šie rezultāti nebija 
statistiski nozīmīgi”.

5 „Kas attiecas uz audzēja atrašanās vietu, pētnieki neatklāja paaugstinātu elpošanas trakta vēža risku pacientiem ar 
implantiem, salīdzinot ar vispārējā kopuma sievietēm, bet statistiski nozīmīgu paaugstinātu risku, salīdzinot ar citu plastiskās 
ķirurģijas pacientu grupu.” Ziņojuma 9. lpp. IV sadaļas (Rezultāti) 1.C punkts.

6 Ziņojuma 8. lpp. IV sadaļas (Rezultāti) 1.C punktā (Vispārīga mirstība un specifiski nāves cēloņi) ir teikts: „Viens 
margināls, nestatistiski svarīgs atklājums bija lielāks pašnāvību skaits starp sievietēm ar implantiem, salīdzinot ar vispārējo 
kopumu. Augstāks pašnāvību rādītājs starp pacientiem ar implantiem korelē raksturojumā pacientiem ar implantiem, kas 
aprakstīts iepriekšējos ziņojumos, piemēram: sarežģījumi laulības dzīvē, depresija, garīgi traucējumi, zems pašvērtējums.” 
Ziņojuma 31. lpp. V sadaļā (Diskusija, zinātniski pierādījumi) ir šāds papildinājums: „Kas attiecas uz pašnāvībām, tad 
novēroto paaugstināto mirstību šī iemesla dēļ (t.i., silikona krūšu implanti – pievienots komentārs) var radīt nejauša kļūda 
(novērota ļoti zema mirstība), un tā var atspoguļot „atlases kļūdu” (t.i., dominē „a priori” psiholoģiskais raksturojums), 
nevis saistību starp implantu ievietošanas operācijām un pašnāvībām.”
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Regulatīvs režīms krūšu implantiem

Krūšu implantu izmantošanu nosaka Direktīva 93/42/EEK par medicīnas ierīcēm, kurā 
grozījumi izdarīti ar Direktīvām 98/79/EK1, 2000/70/EK2, 2001/104/EK3, 2003/12/EK4, 
2003/325 un Regulu (EK) Nr. 1882/20036 (turpmāk tekstā – Direktīva).

Direktīva iedala medicīnas ierīces četrās klasēs (I, IIa, IIb un III), kurām veic dažādas 
atbilstības novērtējuma procedūras. 2003. gadā pēc Eiropas Parlamenta ieteikuma pastiprināt 
krūšu implantu drošuma kontroli, Komisija pieņēma Direktīvu, ar kuru krūšu implanti tika 
pārklasificēti saskaņā ar klasifikācijas noteikumiem, kas izklāstīti Direktīvas 93/43/EEK 
IX pielikumā, no IIb klases par III klases medicīnas ierīci, kas pakļauta visstingrākajām 
prasībām, kādas tiek piemērotas medicīnas ierīcēm pirms to laišanas Eiropas tirgū.

Direktīva nosaka pamatprasības attiecībā uz darbību veikšanu ar medicīnas ierīcēm un to 
drošumu, lai garantētu augsta līmeņa veselības aizsardzību. Medicīnas ierīces atbilstību 
pamatprasībām var pierādīt, piemērojot saskaņotus standartus, kuros iekļautas tehniskas 
specifikācijas, kas atbilst pamatprasībām. Lai risinātu Eiropas Parlamenta noteiktās 
problēmas, Komisija izdeva mandātu jaunu harmonizētu standartu izstrādei tieši attiecībā uz 
krūšu implantiem. Sagaidāms, ka Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN) pabeigs šo 
standartu izstrādi līdz 2007. gada decembrim. Pēc pieņemšanas tos nekavējoties publicēs 
„Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”, lai standartus varētu izmantot ražotāji, izstrādājot 
un izgatavojot krūšu implantus.

Turklāt, lai nodrošinātu pilnīgu EP ieteikumu īstenošanu, Komisijas paziņojumā ir iekļauti 
vairāki papildu pasākumi Kopienas un valstu7 līmenī. Saistībā ar Kopienas pasākumiem 
Komisija paskaidroja, kā Direktīvas pamatprasības, tajā skaitā prasības par krūšu implantu 
atbilstības novērtējumu, klīnisku novērtēšanu, informāciju un marķēšanu, kā arī uzraudzību 
pēc produkta palaišanas tirgū, ir jāsaprot ražotājam. Plānotie pasākumi valstu līmenī bija 
vērsti uz spēkā esošo tiesību aktu papildināšanu, lai sniegtu labākās garantijas veselības 
aizsardzībai. Šajā saistībā Komisija ieteica dalībvalstīm sagatavot papildu informāciju 
sievietēm, kura tām ļautu pieņemt kompetentākus un labāk pārdomātus lēmumus, pilnībā 
apzinoties iespējamos riskus un ieguvumus no krūšu implantu izmantošanas. Nobeigumā 
Komisija piedāvāja dalībvalstīm izveidot valsts reģistrus sievietēm ar krūšu implantiem, un 
tajos vajadzētu iekļaut pamata informāciju, kas nodrošinātu šo medicīnas ierīču izsekošanu un 
ilgtermiņa izpēti.

  
1 OV L 331, 7.12.1998.

2 OV L 313, 13.12.2000.

3 OV L 6, 10.1.2002.

4 OV L 284, 31.10.2003.

5 OV L 105, 26.4.2003.

6 OV L 284, 31.10.2003.

7 Komisijas 2001. gada 15. novembra paziņojums „Komisijas paziņojums par Kopienas un dalībvalstu pasākumiem attiecībā 
uz krūšu implantiem” (skatīt zemsvītras piezīmi Nr. 4).
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Pētījums, ko Komisija veica vēlāk – 2003. gadā, parādīja, ka dalībvalstīs ir vai tiek ieviestas 
valstu politikas šajā jautājumā.

Nostāja attiecībā uz lūgumrakstu Nr. 631/2004

Komisija atzīst, ka ir svarīgi pastāvīgi veikt zinātnisko datu pārbaudi, lai uzlabotu zināšanas 
par silikona krūšu implantu kvalitāti un drošumu un lai paaugstinātu izpratni par to ietekmi uz 
veselību īstermiņa un ilgtermiņā. 

Komisija labprāt nosūta lūgumrakstā Nr. 631/2004 skartos jautājumus Eiropas Parlamentam 
un dalās savos spriedumos ar to.

Lūgumrakstā Nr. 631/2004 minētas vairākas problēmas, kuras kopumā var iedalīt divās 
grupās: problēmas, kas attiecas uz drošību, un problēmas, kas attiecas uz nepietiekamu 
informāciju. Pirmajā gadījumā tiek atbalstīts pieprasījums noteikt moratoriju silikona krūšu 
implantiem, bet otrajā tiek atbalstīta informācijas apkopošanas un pieejamības 
nepieciešamība.

Sūdzības iesniedzējas minētos argumentus Komisija ir rūpīgi izanalizējusi, lai noteiktu, vai 
sūdzība ir pamatota. Analīzes rezultāti ir atspoguļoti turpmāk tekstā. 

Silikona krūšu implantu drošums

Sūdzības iesniedzēja uzskata, ka silikona krūšu implanti nav droši un tādēļ tiem jānosaka 
moratorijs. Drošuma trūkumu pierāda lokālās komplikācijas, paaugstināta implantu apvalku 
plīšana, silikona un platīna izplūšana un nezināma šo implantu ilglaicīga ietekme uz pacienta 
veselību.

Iepriekš tekstā minētās problēmas, kas ir saistītas ar lokālām komplikācijām, implantu plīšanu 
vai to šķidruma izplūšanu, kā tādas ir rūpīgi apskatītas STOA zinātniskajā ziņojumā, kurš tika 
sagatavots Eiropas Parlamentam 2000. gada maijā. Pēc pilnīgas šo problēmu izpētes ne 
minētā ziņojuma autori, ne Eiropas Parlaments vai Komisija nav ieteikuši aizliegt krūšu 
implantu izmantošanu. Tā vietā tika ieteikts veikt specifiskus pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
implanti atbilst augstākajiem iespējamiem drošuma un kvalitātes standartiem.

Specifiskie pasākumi, kurus pēc tam noteica Eiropas Parlaments un Komisija, patlaban tiek 
īstenoti. Krūšu implantu pārklasifikācija no IIb klases par III klases medicīnas ierīcēm, 
tādējādi pakļaujot tos visstingrākajām prasībām, ir spēkā no 2003. gada septembra, un 
sagaidāms, ka līdz 2007. gada decembrim CEN pieņems jaunus standartus, kas noteiks 
papildu prasības attiecībā uz pārbaudēm, tādējādi uzlabojot krūšu implantu drošumu. 

Standarti attieksies uz tādiem Komisijas 2001. gada paziņojumā minētiem aspektiem kā 
nepieciešamība paredzēt kārtību, kādā nosaka implanta apvalka izturību pret noberzumu un 
iespējamu plīsumu, problēmas, kas ir saistītas ar iespējamu implanta pildījuma izplūšanu 
(šķidras vielas molekulu izdalīšanās caur neskartu apvalku), un pacientiem sniegtā 
informācija. Jāuzsver, ka šie divi pasākumu kopumi (pārklasifikācija un jauni standarti) 
papildinās viens otru, tādējādi garantējot krūšu implantu kvalitāti un drošumu. 
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Kas attiecas uz jautājumu par platīna izplūšanu no silikona krūšu implantiem, šīs vielas 
ietekme uz veselību netika analizēta STOA ziņojumos.

Informācija par platīna izplūšanu no silikona krūšu implantiem, uz kuru sūdzības iesniedzēja 
atsaucas, ir iegūta no trīs zinātniskiem rakstiem, kas publicēti 2003. un 2004. gadā. 
2003. gadā publicētajā rakstā aprakstīta platīna izplūšana no neskartiem silikona krūšu 
implantiem. Tomēr autori secina: „lai gan siloksānu un platīna klātbūtne ir pietiekams
pierādījums tam, ka implants ir bojāts, šis darbs nepierāda, ka minētās vielas ir iemesls to 
sieviešu veselības problēmām, kurām ir implanti.”1 2004. gadā publicēto rakstu2 autori 
atjaunināja datu par platīna izplūdi izvērtējumu 2006. gadā, norādot, ka šis 2006. gada raksts 
„līdz šim ir visaptverošākais ziņojums, kas parāda, ka sievietēm ar silikona krūšu implantiem 
Pt [platinum] līmenis pārsniedz vispārējā kopuma pārstāvju Pt līmeni un pirmie paraugi, kuri
uzrādīja Pt dažādās oksidēšanās pakāpēs, bija ņemti sievietēm ar krūšu implantiem”3. 
Sūdzības iesniedzēja norādīja arī uz pastāvošām aizdomām par jonizēta platīna kaitīgo 
ietekmi uz elpošanas, nervu un sajūtu sistēmas orgāniem un imūnsistēmu.

Ņemot vērā iespējamo platīna negatīvo ietekmi uz veselību, Komisija rūpīgi analizēs 
pieejamos zinātniskos datus par platīnu silikona krūšu implantos, lai noteiktu, vai pacientu 
drošība un veselība ir apdraudēta4. Komisija vērsīs arī dalībvalstu kompetento iestāžu 
uzmanību uz šo problēmu. Dalībvalstu kompetentajām iestādēm pēc tam vajadzētu informēt 
to pilnvarotās iestādes, kas ir atbildīgas par ražotāja novērtēšanu attiecībā uz drošības 
prasībām saskaņā ar Direktīvu 93/42/EEK.

Šajā saistībā vajadzētu vairākkārt uzsvērt, ka Direktīvas 93/42/EEK I pielikuma 
(Pamatprasības) II iedaļas (Prasības attiecībā uz projektēšanu un konstrukciju) 7.1 punkts 
skaidri uzliek par pienākumu medicīnas ierīču ražotājam pievērst uzmanību izmantotajiem 
materiāliem, īpaši attiecībā uz toksiskumu, un izmantoto materiālu un cilvēka ķermeņa ārējo 
un iekšējo daļu saderībai. Izpildot šo prasību, ražotājam nevajadzētu nevērīgi izturēties pret 
jebkādiem jauniem zinātniskiem datiem par krūšu implantos esošā platīna ietekmes risku.

  
1 „Siloksānu, silikona un platīna klātbūtnes noteikšana audos sievietēm ar silikona gēlu pildītiem implantiem”, D. Flassbeck, 
B. Pfleiderer, P. Klemens, K. G. Heumann, E. Eltze, A. V. Hirner (Analytical Bioanalytical Chemistry, 2003, Nr. 375, 356.–
362. lpp.).

2 „Platīna koncentrācija silikona krūšu implantu materiālos un apvalkā, izmantojot IC-ICP-MS”, Maharaj, 2004 (raksts 
minēts lūgumrakstā, bet nav pievienots), un „Platīns un platīna veidi eksplantētās silikona gēla krūšu protēzēs, izmantojot 
IC-ICP-MS”, E. D. Lykissa un S. V. M. Maharaj, Analytical Bioanalytical Chemistry, 2004, Nr. 380, 84.-89. lpp.

3 „Kopējā platīna koncentrācija un platīna oksidēšanās pakāpes ķermeņa šķidrumos, audos un eksplantos sievietēm ar 
silikona un sāls šķīduma implantiem, izmantojot IC-ICPMS”, „Analītiskās Ķīmijas Izpētes Žurnāls”, 2006. gada 1. aprīlis 
(skatīt: http://pubs.acs.org/cgi-bin/sample.cgi/ancham/asap/pdf/ac0514016.pdf). Šo rakstu sūdzības iesniedzējs nav 
iesniedzis.

4 Ir jāuzsver, ka šajos zinātniskajos rakstos minētās pārbaudes ir veiktas silikona krūšu implantiem, kas ražoti pirms 
2003. gada septembra, kad stājās spēkā krūšu implantu pārklasifikācija, un ka lielākā daļa no tiem bija ražoti pirms 
1995. gada janvāra, kad Kopienā sāka piemērot Direktīvu 93/42/EEK un tās drošības prasības. 
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Tomēr ir jāuzsver, ka Direktīvā 93/42/EEK, kas attiecas uz krūšu implantiem, ir atzīts, ka, 
izmantojot medicīnas ierīci, vienmēr pastāv blakusiedarbības risks. Taču ražotājam ir jāveic 
atbilstoša risku/ieguvumu analīze, un jebkāda nevēlama blakusiedarbība, kas var būt saistīta 
ar krūšu implantu izmantošanu, var būt attaisnojama, pieņemot, ka tas ir pieļaujams risks 
attiecībā pret pacienta ieguvumiem un ka šāds risks ir savienojams ar augsta līmeņa veselības 
un drošības aizsardzību1.

Kopumā sūdzības iesniedzējas minētās problēmas attiecībā uz silikona krūšu implantiem jau 
tiek risinātas ar esošiem un jauniem pasākumiem, uzlabojot krūšu implantu kvalitāti un 
drošumu. Jaunie pasākumi, kurus ieteica Eiropas Parlaments un ievieš Komisija un
dalībvalstis, būs pilnībā īstenoti līdz 2007. gada beigām. 

Tādējādi Komisija uzskata, ka patlaban nav pamata noteikt moratoriju silikona krūšu 
implantiem. Tomēr tā veiks nepieciešamos pasākumus attiecībā uz pieejamo datu analīzi par 
platīna izplūšanu no krūšu implantiem, ja tas būs nepieciešams pacientu drošības nolūkos. 

Nepietiekama informācija par silikona krūšu implantiem

Sūdzības iesniedzēja uzskata, ka jāuzlabo informācijas apkopošana par silikona krūšu 
implantiem un tās pieejamība pacientiem. Galvenokārt sūdzības iesniedzēja kritizē ar krūšu 
implantiem saistīto komplikāciju reģistrācijas trūkumu, kā arī informācijas trūkumu par 
pārtrauktiem krūšu implantu klīniskiem novērtējumiem un neatkarīgas informācijas trūkumu 
par lokālām komplikācijām un orgānu sistēmu slimību riskiem pacientiem, kuriem ir 
implantētas šādas ierīces. Sūdzības iesniedzēja pieprasa arī izveidot starpdisciplīnu 
informācijas datu bāzi zinātnes ekspertiem.

Eiropas Parlaments un Komisija uzskatīja nepieciešamību apkopot jaunāko informāciju par 
krūšu implantiem un sniegt atbilstošu informāciju pacientiem par ļoti būtisku, lai uzlabotu 
zinātnieku kompetenci un pacientu zināšanas. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Eiropas Parlaments un Komisija ieteica dalībvalstīm izveidot 
veikto krūšu implantāciju reģistrus, kuros varētu uzskaitīt komplikāciju gadījumus un kuros 
būtu pieejama pamata informācija, kas nodrošinātu krūšu implantu izsekošanu un ilgtermiņa 
izpēti.

Kas attiecas uz zinātnisku informāciju par pārtrauktiem krūšu implantu klīniskiem 
novērtējumiem, šis jautājums šobrīd tiek skatīts Padomē un Eiropas Parlamentā saistībā ar 
pašreizējo Komisijas piedāvājumu pārstrādāt Direktīvu 93/42/EEK. 

Komisija arī ieteica dalībvalstīm sniegt informāciju pacientiem pirms operācijas, lai 
paaugstinātu viņu informētību un uzlabotu veselības aizsardzību. Pacientiem ir jāsniedz 
informācija par pašiem implantiem, operāciju, iespējamu blakusiedarbību, kontrindikācijām, 
pēcoperācijas novērošanu, kā arī jāsniedz kontaktinformācija un vispārīga informācija.

  
1 Direktīvas 93/42/EEK I pielikuma (Galvenās prasības) I iedaļas (Vispārīgas prasības) 1.1 punkts.
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Jaunajos harmonizētajos standartos krūšu implantiem būs iekļauta arī vēl papildu informācija 
un marķēšanas prasības.

Pasākumi, kurus Komisija ieteica īstenot valstu līmenī, jau 2003. gadā bija īstenošanas stadijā. 
Tomēr Komisija turpinās novērot, vai attiecīgo valstu politiku īstenošana tiks pabeigta, it īpaši 
jaunajās dalībvalstīs, kuras netika apsekotas pirmajā atkārtotajā pētījumā 2003. gadā. 

Komisija nesen ir uzsākusi ES Veselības portāla darbību, kurš sniedz informāciju par visām ar 
veselību saistītām aktivitātēm ES līmenī un piedāvā saiknes uz dalībvalstu tīmekļa vietnēm un 
saistītajām NVO.

Tādējādi nobeigumā jāsaka, ka jau ir veikti atbilstoši pasākumi, lai novērstu trūkumus 
attiecībā uz nepietiekamu informācijas apkopošanu un sniegšanu par krūšu implantiem, tajā 
skaitā sūdzības iesniedzējas minētos trūkumus. 

Secinājumi

Izņemot platīna izplūšanas aspektu, visas citas drošības problēmas, kuras minēja sūdzības 
iesniedzēja, lai panāktu moratoriju silikona krūšu implantiem, bija zināmas Eiropas 
Parlamentam un Komisijai 2000. gadā, un atbilstoši pasākumi to novēršanai jau bija veikti. 

Krūšu implantu pārklasifikācija no IIb klases par III klases medicīnas ierīci, tādējādi pakļaujot 
tos visstingrākajām prasībām, ir spēkā no 2003. gada septembra, bet CEN pieņems jaunus 
standartus, kas noteiks papildu prasības attiecībā uz pārbaudēm, tādējādi uzlabojot krūšu 
implantu drošumu, līdz 2007. gada decembrim. Jāuzsver, ka šie divi pasākumu kopumi 
(pārklasifikācija un jauni standarti) papildinās viens otru, tādējādi garantējot krūšu implantu 
kvalitāti un drošumu.

Tādējādi Komisija uzskata, ka patlaban nav pamata noteikt moratoriju silikona krūšu 
implantiem. Tomēr tā veiks nepieciešamos pasākumus attiecībā uz pieejamo datu analīzi par 
platīna izplūšanu no krūšu implantiem, ja tas būs nepieciešams pacientu drošības nolūkos.

Kas attiecas uz pieprasījumu uzlabot informācijas apkopošanu un sniegšanu, visi 
nepieciešamie pasākumi sūdzības iesniedzējas minēto trūkumu novēršanai arī tika noteikti un 
rekomendēti dalībvalstīm īstenot 2001. gadā. Tomēr Komisija turpinās novērot, vai attiecīgo 
valstu politiku īstenošana tiks pabeigta.


