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Θέμα: Αναφορά 0637/2008, του Pawel Szczepanski, πολωνικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από μία υπογραφή, σχετικά με τις ασφαλείς σύριγγες μίας 
χρήσης

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος απασχολείται στο Πανεπιστήμιο Ιατρικής Επιστήμης του Poznań, 
τονίζει ότι παρά την πρόοδο της ιατρικής και τη συνεργασία στο πλαίσιο του HELICS 
(δίκτυο παρακολούθησης για τις λοιμώξεις που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη) 
οι ιατρογενείς λοιμώξεις εξακολουθούν να συνιστούν σοβαρό πρόβλημα σε όλον τον κόσμο. 
Επισημαίνει εν προκειμένω ότι ένας από τους λόγους για το γεγονός αυτό είναι οι σύριγγες 
μίας χρήσης, ο σχεδιασμός των οποίων επιτρέπει τη μετάδοση μολύνσεων. Παραπέμποντας 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 851/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
21ης Απριλίου 2004 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου 
Νόσων και στις διατάξεις σχετικά με τα συγκεκριμένα καθήκοντα του κέντρου, ζητεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μεριμνήσει για την εξέταση αυτού του σοβαρού προβλήματος 
για τη δημόσια υγεία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Οκτωβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Φεβρουαρίου 2009.

Οι αναφέροντες ισχυρίζονται ότι ο σχεδιασμός των συρίγγων μίας χρήσης είναι 
ελαττωματικός. Το εν λόγω ελάττωμα αφορά σύριγγες στις οποίες η διάμετρος του εμβόλου 
είναι ίση ή ελαφρώς μικρότερη (κατά 0,1 – 0,2 χιλ. περίπου) από την εσωτερική διάμετρο του 
κυλίνδρου της σύριγγας. Αυτό το είδος της κατασκευής καθιστά δυνατή, σύμφωνα με τους 
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αναφέροντες, την επαφή του εμβόλου με την εσωτερική αποστειρωμένη επιφάνεια του 
κυλίνδρου της σύριγγας. Οι αναφέροντες ισχυρίζονται ότι, κατά την προετοιμασία ενέσεων 
με διαλυτά φάρμακα (για παράδειγμα, αντιβιοτικά), είναι απαραίτητο να μετακινείται το 
έμβολο πάνω κάτω αρκετές φορές. Κατά τη διάρκεια αυτής της κίνησης, μπορεί το έμβολο να 
τραβηχτεί έξω και να μολυνθεί, μέσω, για παράδειγμα, της επαφής με το χέρι του χρήστη. 
Εάν το μολυσμένο έμβολο εισαχθεί πάλι στον κύλινδρο, μολύνεται η εσωτερική επιφάνεια 
του κυλίνδρου, η οποία με τη σειρά της μολύνει το φάρμακο που περιέχεται στη σύριγγα. Οι 
αναφέροντες υποστηρίζουν ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μετάδοση, μεταξύ άλλων, του ιού 
της ηπατίτιδας C (HCV).

Οι αναφέροντες δηλώνουν ότι έθεσαν, ανεπιτυχώς, το ζήτημα στις πολωνικές αρχές. Καλούν 
τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την απόσυρση των 
ελαττωματικών συρίγγων από την αγορά των χωρών της ΕΕ.

Παρατηρήσεις

Η αναφορά μπορεί να ερμηνευτεί κυριολεκτικά ως αίτημα απόσυρσης προϊόντος. Ωστόσο, 
πρέπει να σημειωθεί ότι μόνο τα κράτη μέλη είναι αρμόδια να «αποσύρουν» δυνητικά 
επιβλαβή ιατροτεχνολογικά προϊόντα από την αγορά. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα να 
προβαίνουν στην ενέργεια αυτή σύμφωνα με το άρθρο 8 και το άρθρο 14, παράγραφος β, της 
οδηγίας 93/42/ΕΟΚ περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Εάν η αναφορά ερμηνευτεί με 
τον τρόπο αυτόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα, δεν είναι ο κατάλληλος αποδέκτης αυτών των αιτημάτων. Κανένα από τα ευρωπαϊκά
θεσμικά όργανα δεν είναι αρμόδιο να αναλάβει την απαιτούμενη δράση. Εάν υποθέσουμε ότι 
υφίσταται ο εικαζόμενος κίνδυνος, εναπόκειται στα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα.

Η αναφορά μπορεί επίσης να ερμηνευτεί ως αίτημα τροποποίησης της νομοθεσίας της ΕΕ
προκειμένου να αποφεύγονται οι λοιμώξεις αυτού του είδους. Αυτό το αίτημα θα ήταν 
δικαιολογημένο εάν η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ δεν κάλυπτε επαρκώς τον κίνδυνο που 
περιγράφεται στην αναφορά. Ωστόσο, η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ καλύπτει επαρκώς τον 
συγκεκριμένο κίνδυνο. Η παράγραφος 7.2 του Παρατήματος Ι της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ 
αναφέρει ότι: «Τα προϊόντα πρέπει να είναι σχεδιασμένα, κατασκευασμένα και 
συσκευασμένα κατά τρόπον ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο ο κίνδυνος που 
αντιπροσωπεύουν οι μολυσματικοί παράγοντες και τα κατάλοιπα για το προσωπικό που 
συμμετέχει στη μεταφορά, στην αποθήκευση και στη χρησιμοποίηση καθώς και για τους 
ασθενείς, σύμφωνα με τον προορισμό του προϊόντος». Επιπλέον, η παράγραφος 13.1 του 
ίδιου παραρτήματος περιέχει διατάξεις σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται 
για την ασφαλή χρήση. Καθώς είναι αδύνατον να θεσπιστούν συγκεκριμένες νομοθετικές 
διατάξεις για αρκετές χιλιάδες διαφορετικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
δεν μπορεί να θεσπίσει πιο συγκεκριμένες απαιτήσεις για κάθε είδος προϊόντος. Συνεπώς, 
αυτή δεν μπορεί να προβεί σε περισσότερες ενέργειες στο επίπεδο της νομοθεσίας.

Η αναφορά θα μπορούσε περαιτέρω να ερμηνευθεί ως αίτημα τροποποίησης του σχετικού 
εναρμονισμένου προτύπου, καθώς η ανάπτυξη εναρμονισμένων προτύπων λαμβάνει χώρα 
υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής ήλεγξαν το 
περιεχόμενο του ισχύοντος προτύπου, το οποίο είναι το EN ISO 7886-1:1997 
«Αποστειρωμένες υποδερμικές σύριγγες μιας χρήσης – Μέρος Ι: Σύριγγες για χειρωνακτική 
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χρήση (ISO 7886-1:1993, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής διόρθωσης 1:1995)». Στην 
παράγραφο 12.1 του εν λόγω προτύπου, αναφέρεται «... δεν πρέπει να είναι εφικτή η χωρίς 
δυσκολία πλήρης αφαίρεση του εμβόλου από τον κύλινδρο». Συνεπώς, η βασική απαίτηση για 
προστασία από την επαφή του χεριού και του αποστειρωμένου μέρους του εμβόλου 
λαμβάνεται υπόψη στο πρότυπο. Επίσης, η παράγραφος 16.3, σημείο στ απαιτεί την παροχή 
«πληροφοριών για τον χειρισμό, την αποθήκευση και τη μεταφορά των περιεχομένων» (της 
συσκευασίας) από τον παραγωγό. Συνεπώς, στο επίπεδο της τυποποίησης, ό,τι μπορεί να γίνει 
έχει γίνει κατά βάση. Παρόλα αυτά, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα ζητήσουν από τον 
αρμόδιο οργανισμό τυποποίησης, τη CEN, κατά την επόμενη αναθεώρηση του προτύπου, να 
διερευνήσει εάν πρέπει να προστεθεί μια επιπλέον πρόταση για την περίπτωση κατά την 
οποία το έμβολο βγαίνει από τον κύλινδρο της σύριγγας.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής αναγνωρίζουν ότι η επαφή του χεριού του επαγγελματία του 
τομέα υγείας με το έμβολο της σύριγγας μπορεί ενδεχομένως να αποτελέσει πηγή μόλυνσης 
εάν το χέρι φέρει λοίμωξη (λοίμωξη από σταφυλόκοκκο). Ως εκ τούτου, η Επιτροπή 
συντάσσει μια ανακοίνωση, καθώς και μια πρόταση σύστασης του Συμβουλίου, σχετικά με 
την ασφάλεια των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και του ελέγχου των 
λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη, η οποία, μεταξύ άλλων, συνιστά 
στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν συγκεκριμένα μέτρα για την πρόληψη και τον έλεγχο των 
λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη.

Ωστόσο, είναι εξαιρετικά απίθανο η ακατάλληλη χρήση της σύριγγας, όπως περιγράφεται 
από τους αναφέροντες, να προκαλέσει λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV). O HCV 
μεταδίδεται κυρίως μέσω της άμεσης επαφής με το ανθρώπινο αίμα. Η μετάδοση μέσω 
μεταγγίσεων αίματος που δεν ελέγχονται για λοίμωξη HCV, μέσω της επαναχρησιμοποίησης 
ανεπαρκώς αποστειρωμένων βελονών, συρίγγων ή άλλου ιατρικού εξοπλισμού, ή μέσω της 
χρήσης της ίδιας βελόνας από πολλούς χρήστες ναρκωτικών, είναι επαρκώς τεκμηριωμένη. 
Μετάδοση με άλλους τρόπους, όπως μέσω πρακτικών που χρησιμοποιούν διαδερμικές 
διαδικασίες, μπορεί να συμβεί όταν χρησιμοποιείται ανεπαρκώς αποστειρωμένος εξοπλισμός. 
Ο HCV δεν μεταδίδεται μέσω των κοινωνικών επαφών (1). Όλες οι αναφερθείσες 
περιπτώσεις διασταυρούμενης μόλυνσης από τον HCV σε περιβάλλοντα υγειονομικής 
περίθαλψης σχετίζονται με χειρουργικές επεμβάσεις ή με μη ασφαλείς πρακτικές ένεσης 
(επαναχρησιμοποίηση ενέσιμων υλικών ή μόλυνση από φιαλίδια πολλαπλών χρήσεων) 
(2,3,4,5,6,7). Συνεπώς, το πρόβλημα της μόλυνσης από τον HCV σχετίζεται με την επαφή με 
το αίμα ή με άλλα σωματικά υγρά, όχι με την επαφή με τα χέρια, και συνεπώς θα μπορούσε 
να αποφευχθεί μέσω της κατάλληλης συμπεριφοράς των επαγγελματιών του τομέα υγείας.

Συμπέρασμα

Δεν συντρέχει ανάγκη ανάληψης δράσης από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Η 
καταλληλότητα της προσθήκης μιας πρότασης που θα υποχρεώνει τους κατασκευαστές να 
προειδοποιούν τους χρήστες να μην επανατοποθετούν το έμβολο μιας σύριγγας στον 
κύλινδρο ύστερα από την αφαίρεσή του από αυτόν θα εξεταστεί από τον αρμόδιο οργανισμό 
τυποποίησης, τη CEN. Εναπόκειται στα κράτη μέλη να ελέγξουν εάν οι μεμονωμένες 
σύριγγες που κυκλοφορούν στην αγορά πληρούν τις νομικές απαιτήσεις και είναι ασφαλείς. 
Καμία ενέργεια που περιγράφεται στην παρούσα αναφορά δεν πρόκειται να επιλύσει το 
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ζήτημα της μόλυνσης από τον HCV, που σχετίζεται με την επαφή με το αίμα ή άλλα 
σωματικά υγρά.
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