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Ref.: Petiţia nr. 0637/2008, adresată de Pawel Szczepanski, de naţionalitate polonă, 
împreună cu un cosemnatar, privind seringile de unică folosinţă

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, care lucrează la Universitatea de Ştiinţe Medicale din Poznan, subliniază că, în 
ciuda progresului medical şi a cooperării prin intermediul HELICS (o reţea pentru 
supravegherea infecţiilor cauzate în sectorul sănătăţii), infecţiile iatrogene reprezintă încă o 
problemă gravă în întreaga lume. Petiţionarul consideră că unul dintre motivele pentru aceste 
infecţii îl reprezintă seringile de unică folosinţă, a căror formă permite transmiterea infecţiei. 
Făcând trimitere la Regulamentul (CE) nr. 851/2004 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 21 aprilie 2004 de creare a unui Centru European de prevenire şi control al 
bolilor şi la dispoziţiile care stabilesc sarcinile centrului, petiţionarul solicită, prin urmare,
Parlamentului European să se asigure că această problemă gravă de sănătate publică este 
examinată. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 octombrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 februarie 2009

Petiţionarul susţine că seringile de unică folosinţă au un defect de fabricaţie. Acesta se referă 
la seringile în cazul cărora diametrul pistonului este egal cu sau uşor mai mic (cu aprox. 0,1 –
0,2 mm) decât diametrul intern al cilindrului seringii. Conform petiţionarilor, acest model
permite pistonului să atingă suprafaţa internă sterilă a cilindrului seringii. Petiţionarii susţin 
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că, în momentul preparării injecţiilor cu medicamente solubile (de exemplu, antibiotice), este 
necesar să se mişte pistonul în sus şi în jos, de câteva ori. Astfel, există posibilitatea ca 
pistonul să iasă în afară şi să fie contaminat, de exemplu prin contactul cu mâna. Dacă 
pistonul contaminat este reintrodus în cilindru, acesta va contamina suprafaţa internă a 
cilindrului, contaminând astfel şi medicamentul solubil conţinut în seringă. Petiţionarii susţin
că aceasta ar putea duce la transmiterea, inter alia, a virusului hepatitei C (VHC).

Petiţionarii afirmă că au prezentat deja chestiunea autorităţilor poloneze, însă fără succes. 
Aceştia solicită acum intervenţia Parlamentului European pentru a lua toate măsurile necesare 
în vederea retragerii de la comercializare în ţările UE a seringilor defecte.

Observaţii

Petiţia ar putea fi considerată ca o solicitare efectivă de retragere de pe piaţă a unor produse. 
Totuşi, trebuie menţionat faptul că doar statele membre pot decide „retragerea” de pe piaţă a 
unor dispozitive medicale potenţial periculoase. În conformitate cu articolele 8 şi 14 b din
Directiva 93/42/CEE privind dispozitivele medicale, aceasta este de competenţa statelor 
membre. În acest context, Parlamentul European, precum şi celelalte instituţii europene nu 
deţin competenţe de a lua măsurile solicitate şi nu lor trebuie adresată petiţia. În cazul în care 
există riscurile respective, statele membre sunt cele care pot decide luarea unor măsuri în 
acest sens.

De asemenea, petiţia ar putea fi interpretată ca o solicitare de modificare a legislaţiei 
comunitare pentru a preveni acest tip de infecţie. Aceasta solicitare ar fi justificată în cazul în 
care actuala legislaţie comunitară nu ar acoperi în mod adecvat riscul descris în petiţie. Totuşi, 
legislaţia comunitară existentă acoperă în mod adecvat acest risc. Punctul 7.2 din anexa I la
Directiva 93/42/CEE prevede că: „dispozitivele sunt proiectate, fabricate şi ambalate astfel 
încât să reducă la minim riscul reprezentat de contaminanţi şi reziduuri pentru persoanele 
implicate în transportul, depozitarea şi utilizarea dispozitivelor, precum şi pentru pacienţi, 
luând în considerare scopul propus al produsului.” De asemenea, punctul 13.1. din respectiva 
anexă conţine dispoziţii privind informaţiile care trebuie furnizate utilizatorilor pentru o 
utilizare în condiţii de siguranţă. Deoarece este imposibil să se prevadă cerinţe specifice 
pentru câteva mii de dispozitive medicale diferite, Uniunea Europeană nu poate stabili cerinţe 
mai concrete pentru fiecare tip de produs. Prin urmare, nu se poate merge mai departe la nivel 
legislativ.

Petiţia ar putea fi, de asemenea, interpretată ca o solicitare de modificare a standardului 
armonizat respectiv, având în vedere că elaborarea standardelor armonizate are loc sub 
supravegherea Uniunii Europene. Serviciile Comisiei au verificat conţinutul standardului 
aplicabil în acest caz, şi anume EN ISO 7886-1:1997 „Seringi hipodermice sterile de unică 
folosinţă – Partea 1: Seringi pentru uz manual (ISO 7886-1:1993, inclusiv Corrigendum-ul 
tehnic 1:1995)”. La punctul 12.1, se prevede că „.... nu ar trebui să fie posibilă scoaterea cu 
uşurinţă a pistonului din cilindru”. Astfel, se ia în considerare în cadrul standardului 
principala cerinţă de protecţie împotriva contactului dintre mână şi partea sterilă a pistonului. 
De asemenea, la punctul 16.3. litera (f) se prevede obligaţia producătorului de a furniza pe 
ambalaj „informaţii de manipulare, depozitare şi transport al conţinutului”. În consecinţă, în 
ceea ce priveşte standardizarea, s-a făcut deja tot ceea ce era posibil. Totuşi, serviciile 
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Comisiei vor invita organismul de standardizare relevant CEN, cu ocazia următoarei revizuiri 
a standardului respectiv, să examineze oportunitatea adăugării unei prevederi suplimentare 
pentru situaţiile în care pistonul este scos din cilindrul seringii.

Serviciile Comisiei recunosc faptul că existenţa unui contact între mâinile persoanei care 
oferă asistenţă medicală profesională şi pistonul seringii ar putea constitui o sursă de 
contaminare cu infecţii transmisibile prin contact (infecţia cu stafilococi). Prin urmare, 
Comisia este în curs de elaborare a unei comunicări a Comisiei şi a unei propuneri de 
recomandare a Consiliului privind siguranţa pacienţilor, inclusiv prevenirea şi controlul 
infecţiilor asociate îngrijirii medicale prin care se recomandă statelor membre, inter alia, să 
pună în aplicare măsuri specifice de prevenire şi control al infecţiilor asociate îngrijirii 
medicale.

Totuşi, este extrem de improbabil ca folosirea inadecvată a seringii, astfel cum descriu 
petiţionarii, să ducă la infecţia cu virusul hepatitei C (VHC). Acesta se transmite, în principal, 
prin contactul direct cu sângele uman. Transmisia prin transfuzii de sânge care nu au fost 
examinate pentru a depista prezenţa VHC, prin reutilizarea acelor de seringă, a seringilor şi a 
altor dispozitive medicale nesterilizate îndeajuns, sau prin folosirea aceluiaşi ac de către 
utilizatorii de droguri, este bine documentată. Pot apărea şi alte forme de transmisie în cazul 
practicilor care presupun proceduri percutante şi dacă se utilizează dispozitive medicale 
insuficient sterilizate. VHC nu se transmite prin contactul normal (1). Toate cazurile raportate 
de contaminare cu VHC în cadrul serviciilor de asistenţă medicală sunt legate de operaţii de 
chirurgie sau practici de injectare nesigure (reutilizarea materialelor de injecţie sau 
contaminarea flacoanelor cu doză multiplă (2,3,4,5,6,7). Astfel, problema contaminării cu 
VHC presupune contactul cu sângele sau alte lichide corporale şi nu contactul cu mâinile, prin 
urmare, putând fi evitată prin comportamentul adecvat al persoanelor care oferă asistenţă 
medicală profesională.

Concluzie

Nu este necesară luarea vreunei acţiuni în acest sens la nivelul instituţiilor europene. 
Oportunitatea introducerii unei prevederi care să oblige producătorii să avertizeze utilizatorii 
cu privire la pericolul de a reintroduce pistonul unei seringi în cilindru, va fi examinată de 
organismul de standardizare competent, şi anume CEN. Este de competenţa statelor membre 
să verifice dacă anumite seringi introduse pe piaţă respectă cerinţele legale şi dacă utilizarea 
lor este sigură. Orice tip de acţiune menţionat aici nu va rezolva problema contaminării cu 
VHC, care este legată de contactul cu sângele sau alte lichide corporale.
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