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Dotyczy: Petycji 0637/2008, którą złożył Paweł Szczepański (Polska), z jednym 
podpisem, w sprawie bezpiecznych strzykawek jednorazowych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który jest pracownikiem poznańskiego Uniwersytetu Medycznego, 
podkreśla, że pomimo postępu medycznego i współpracy w ramach HELICS (sieci nadzoru 
nad zakażeniami szpitalnymi) zakażenia jatrogenne nadal stanowią poważny problem na 
całym świecie. Uważa on, że jedną z przyczyn są strzykawki jednorazowe, których kształt 
umożliwia przeniesienie zakażenia. Powołując się na rozporządzenie (WE) nr 851/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiające Europejskie 
Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób składający petycję zwraca się do Parlamentu 
Europejskiego o zapewnienie rozwiązania tego poważnego dla zdrowia publicznego 
problemu.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 października 2008 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 lutego 2009 r.

Składający petycję twierdzą, że strzykawki jednorazowego użytku zostały błędnie 
zaprojektowane. Rzeczony błąd występuje w strzykawkach, których tłok ma średnicę równą 
lub nieznacznie mniejszą (o około 0,1–0,2 mm) od wewnętrznej średnicy cylindra strzykawki. 
Składający petycję utrzymują, że w tego typu konstrukcji tłok dotyka sterylnej powierzchni 
wewnątrz cylindra strzykawki. Uważają też oni, że podczas przygotowywania zastrzyku 
zawierającego lek rozpuszczalny (na przykład antybiotyk) konieczne jest kilkukrotne 
przesunięcie tłoka z góry na dół. Podczas wykonywania tej czynności może zdarzyć się, że 
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tłok zostanie wysunięty z cylindra oraz zabrudzony, przykładowo przez dotknięcie go ręką. 
Jeśli zabrudzony tłok z powrotem zostanie wsunięty do cylindra, zabrudzi on wewnętrzną 
powierzchnię cylindra, która z kolei spowoduje skażenie leku znajdującego się w strzykawce. 
Składający petycję twierdzą, że może to prowadzić do przenoszenia między innymi wirusa 
zapalenia wątroby typu C (HCV).

Składający petycję oświadczają, że przedstawili tę kwestię władzom polskim, ale nie odniosło 
to żadnego skutku. Teraz wzywają Parlament Europejski do podjęcia wszelkich koniecznych 
środków w celu wycofania wadliwych strzykawek ze sprzedaży w krajach UE.

Uwagi

Przedmiotową petycję można rozumieć dosłownie jako apel o wycofanie produktu. Należy 
jednak zauważyć, że tylko państwa członkowskie są odpowiedzialne za „wycofywanie” 
z obrotu potencjalnie szkodliwych wyrobów medycznych. Państwa członkowskie posiadają 
takie kompetencje zgodnie z art. 8 i 18 lit. b) dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów 
medycznych. Biorąc pod uwagę taką interpretację, Parlament Europejski jak i inne instytucje 
europejskie nie są odpowiednimi adresatami. Zarówno Parlament Europejski jak i inne 
instytucje europejskie nie są uprawnione do podejmowania działań, o jakie apelują składający 
petycję. Jeśli zgłaszane ryzyko rzeczywiście występuje, wówczas to w gestii państw 
członkowskich będzie leżało podjęcie odpowiednich środków.

Przedmiotową petycję można by również interpretować jako apel o zmianę prawodawstwa 
unijnego w celu zapobiegania tego typu zakażeniom. Apel ten byłby uzasadniony, gdyby 
obecne prawodawstwo unijne nie uwzględniało w należyty sposób ryzyka opisanego 
w przedmiotowej petycji. Jednakże obowiązujące prawodawstwo UE w należyty sposób 
uwzględnia to ryzyko. Punkt 7.2 załącznika I do dyrektywy 93/42/EWG stanowi: „Wyroby 
muszą być projektowane, produkowane i pakowane w sposób minimalizujący zagrożenie 
powodowane skażeniem i pozostałościami po osobach zajmujących się transportem, 
przechowywaniem i używaniem wyrobów po pacjentach, uwzględniając przeznaczenie 
produktu”. Ponadto w pkt 13.1 tego samego załącznika określono przepisy dotyczące 
informacji dostarczanych w celu bezpiecznego używania wyrobów. Biorąc pod uwagę fakt, że 
ustanawianie prawa uwzględniającego poszczególne wymogi dla kilku tysięcy różnych 
wyrobów medycznych jest niemożliwe, Unia Europejska nie może określić większej liczby 
konkretnych wymogów dla każdego rodzaju produktów. Unia Europejska nie może poczynić 
dodatkowych kroków na poziomie prawodawstwa.

Przedmiotowa petycja może być ponadto rozumiana jako apel o zmianę odpowiedniej normy 
zharmonizowanej, ponieważ normy zharmonizowane opracowywane są pod nadzorem Unii 
Europejskiej. Służby Komisji sprawdziły treść mającej zastosowanie normy EN ISO 
7886-1:1997 „Sterylne strzykawki jednorazowego użytku – Część 1: Strzykawki do 
stosowania ręcznego (ISO 7886-1:1993 łącznie z erratą techniczną 1:1995)”. W pkt 12.1 
wyżej wymienionej normy można przeczytać „(...) nie powinna istnieć możliwość łatwego 
wyciągnięcia całego tłoka ze zbiorniczka”. W związku z tym główny wymóg w kontekście 
zabezpieczenia przed kontaktem pomiędzy dłonią a sterylną częścią strzykawki uwzględniony 
jest w rzeczonej normie. Podobnie pkt 16.3. lit. f) określa wymóg przekazywania przez 
producenta informacji „na temat obchodzenia się, przechowywania i transportu zawartości” 
(opakowania). Zatem na poziomie standaryzacji podjęte zostały w zasadzie wszelkie możliwe 
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działania. Mimo to służby Komisji przy okazji kolejnej zmiany normy zwrócą się do 
odpowiedniego organu normalizacyjnego, jakim jest Europejski Komitet Normalizacyjny 
(CEN), z prośbą o sprawdzenie, czy właściwym rozwiązaniem jest dodanie dodatkowego 
zdania określającego przypadek, gdy tłok zostaje wyciągnięty ze zbiorniczka strzykawki.

Służby Komisji uznają, że kontakt pomiędzy dłonią pracownika służby zdrowia a tłokiem 
strzykawki może być źródłem skażenia poprzez dotyk, prowadzącego do zakażenia 
(zakażenie gronkowcem). W związku z tym Komisja przygotowuje obecnie komunikat oraz 
wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie bezpieczeństwa pacjentów, w tym profilaktyki 
i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną, które to zaleca państwom członkowskim 
ustanowienie konkretnych środków na potrzeby profilaktyki i kontroli zakażeń związanych 
z opieką zdrowotną.

Niemniej jednak istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, aby niewłaściwe stosowanie 
strzykawki, jak zostało to opisane przez składających petycję, doprowadziło do zakażenia 
wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV). Wirus HCV rozprzestrzenia się głównie poprzez 
bezpośredni kontakt z krwią człowieka. Przenoszenie wirusa poprzez transfuzje krwi, które 
nie są poddawane badaniom na obecność zakażenia wirusem HCV, poprzez ponowne 
stosowanie niewłaściwie wysterylizowanych igieł, strzykawek lub innego sprzętu 
medycznego, lub też poprzez pożyczanie sobie igieł przez narkomanów jest dobrze 
udokumentowane. Innym sposobem przenoszenia wirusa, jak na przykład stosowanie praktyk 
wykorzystujących metody przezskórne, może być użycie niewłaściwie wysterylizowanego 
sprzętu. Wirus HCV nie rozprzestrzenia się poprzez przypadkowy kontakt (1). Wszystkie 
zgłoszone przypadki wzajemnych zakażeń wirusem HCV w placówkach opieki medycznej 
odnoszą się do chirurgii lub niebezpiecznych praktyk związanych z wykonywaniem 
zastrzyków (ponowne wykorzystanie strzykawek lub skażenie fiolek wielodawkowych) 
(2,3,4,5,6,7). W ten sposób problem zakażenia wirusem HCV odnosi się do kontaktu z krwią 
lub innymi płynami ustrojowymi, a nie z dłońmi, i w związku z tym można go uniknąć 
poprzez odpowiednie zachowanie pracowników służby zdrowia.

Wnioski

Nie ma potrzeby podejmowania jakichkolwiek działań na szczeblu instytucji europejskich. 
Trafność stwierdzenia zobowiązującego producenta do ostrzegania użytkowników przed 
wtykaniem tłoka strzykawki z powrotem do cylindra, po tym jak tłok ten został uprzednio 
wypchnięty na zewnątrz, zostanie sprawdzona przez odpowiedzialny organ normalizacyjny, 
jakim jest Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN). To w gestii państw członkowskich 
leży zweryfikowanie, czy pojedyncze strzykawki wprowadzone na rynek spełniają wymogi 
prawne oraz czy są one bezpieczne. Wszelkie działania opisane w niniejszym dokumencie nie 
rozwiążą kwestii zakażenia wirusem HCV, które odnosi się do kontaktu z krwią lub innymi 
płynami ustrojowymi.
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