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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia 26. septembra 2012 prijala inovačný balík pre oblasť zdravotníctva, ktorý pozostáva 
z oznámenia o bezpečných, účinných a inovatívnych zdravotníckych pomôckach 
a diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro, ktoré slúžia pacientom, spotrebiteľom 
a zdravotníckym pracovníkom, z návrhu nariadenia EP a Rady o zdravotníckych pomôckach 
a z návrhu nariadenia EP a Rady o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro. 
Prostredníctvom týchto návrhov by sa mala docieliť aktualizácia súčasných európskych 
právnych predpisov, aby sa tak zohľadnil technologický a vedecký pokrok a rozptýlili 
nedávno vyjadrené obavy v súvislosti s niektorými aspektmi bezpečnosti pacientov. 

Cieľom návrhu nariadenia o zdravotníckych pomôckach, ktorým sa nahradí smernica 
90/385/EHS o aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôckach a smernica 
93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach, je regulácia noriem v oblasti bezpečnosti, kvality 
a efektívnosť zdravotníckych pomôcok, ktoré sa môžu uvádzať na trh v Európskej únii. 

Na základe navrhovaných právnych predpisov musia byť stovky tisícov rôznych typov 
zdravotníckych pomôcok, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú na trhu Európskej únie, a to od 
leukoplastov cez injekčné striekačky, katétre a pomôcky na odber krvi, až po sofistikované 
implantáty a technológie na udržiavanie životných funkcií, bezpečné nielen pre pacientov, ale 
aj pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí ich používajú či obsluhujú, a pre laické osoby, ktoré 
s nimi prídu do kontaktu. 

Ako sa uvádza v odôvodnení 71 návrhu, cieľom tohto nariadenia je zabezpečenie prísnych 
noriem kvality a bezpečnosti zdravotníckych pomôcok, ktoré umožnia vysokú úroveň 
ochrany zdravia a bezpečnosti pacientov, používateľov a ďalších osôb. Pojem „používateľ“ je 
v súčasnom návrhu vymedzený ako „akýkoľvek zdravotnícky pracovník alebo laická osoba, 
ktorá používa pomôcku“, pričom v nariadení sa uznáva, že používatelia sú dôležitou zložkou 
pri poskytovaní bezpečnej zdravotnej starostlivosti pacientom. Zdravotnícke pomôcky 
používajú najmä zdravotnícki pracovníci v nemocniciach, no vyskytujú sa aj v iných 
priestoroch vrátane zariadení dlhodobej starostlivosti, domovov pacientov a väzníc. Medzi 
ohrozené osoby patria zdravotnícki pracovníci, ktorí výrobky používajú, pomocní pracovníci 
(napríklad personál zabezpečujúci pranie, upratovanie a zber odpadu), a tiež pacienti a široká 
verejnosť. Bezpečné zdravotnícke pomôcky ako také priamo ovplyvňujú pracovné 
podmienky, a preto je potrebné, aby umožňovali vytvorenie čo najbezpečnejšieho pracovného 
prostredia. 

„Zdravie a bezpečnosť“ sa v celom nariadení označujú ako ústredný cieľ. Príloha I  návrhu 
preto obsahuje všeobecné požiadavky na bezpečnosť a výkon zdravotníckych pomôcok. „V 
bode 8 prílohy I sa výslovne uvádza, že „pomôcky a výrobné postupy sú navrhované tak, aby 
sa odstránilo alebo podľa možnosti čo najviac obmedzilo riziko nákazy pacientov, 
používateľov, prípadne iných osôb“. V bode 11 tej istej prílohy sa tiež zdôrazňuje, že je 
potrebné, aby pomôcky predstavovali čo najmenšie riziko, pokiaľ ide o nebezpečenstvo 
poranenia pacientov, používateľov a iných osôb.
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Vzhľadom na súvislosť medzi bezpečnými a vysokokvalitnými zdravotníckymi pomôckami 
a ústredným cieľom zabezpečiť zdravie a bezpečnosť používateľov, pacientov a iných osôb je 
toto nariadenie v synergickom vzťahu s platnými právnymi predpismi EÚ týkajúcimi sa 
ochrany zdravia pri práci. Nariadenie by preto malo priamo obsahovať právne predpisy, 
ktorými sa stanovuje vysoká miera bezpečnosti pre používateľov a pacientov 
v zdravotníckych zariadeniach, a zohľadňovať kritériá pre dizajn a výkon zdravotníckych 
pomôcok uvedené v príslušných smerniciach EÚ o ochrane zdravia pri práci. Do tejto 
kategórie jednoznačne patrí smernica 2010/32/EÚ o prevencii poranení ostrými predmetmi 
v nemocničnom a zdravotníckom sektore, ktorej cieľom je zlepšiť ochranu zdravia pri práci 
v súlade s rámcovou dohodou medzi sociálnymi partnermi na úrovni EÚ. V tejto dohode sa 
identifikuje potreba poskytnúť zdravotnícke pomôcky s integrovanými bezpečnostnými 
ochrannými mechanizmami, aby sa znížilo riziko poranení a infekcií spôsobených ich ostrými 
časťami. Preto je úplne logické, aby sa takéto ustanovenie uvádzalo vo všeobecných 
požiadavkách na bezpečnosť a výkonnosť stanovených v nariadení o zdravotníckych 
pomôckach.

Ohrození pri tom nie sú len zdravotnícki pracovníci stojaci „v prvej línii“, ako sú zdravotné 
sestry a lekári, no tiež ošetrovatelia, ktorí ošetrujú pacientov ambulantne či pracujú 
v alternatívnych zdravotníckych zariadeniach, zamestnanci laboratórií a pomocný personál, 
napríklad upratovači, práči, zamestnanci väzníc atď. 

Zdravotnícke zariadenia musia zabezpečiť, aby ich zamestnanci absolvovali potrebné školenie 
o správnom používaní zdravotníckych pomôcok a nástrojov a využívaní postupov na 
zredukovanie poranení spôsobených injekčnou ihlou, prenos infekcií spojených so zdravotnou 
starostlivosťou a iných nepriaznivých účinkov, zamerané na bezpečné používanie nových 
zdravotníckych technológií a operačných techník. 

Pre všetok zdravotnícky personál by sa tiež mala zabezpečiť primeraná ochrana 
prostredníctvom očkovania, postexpozičnej profylaxie, bežného diagnostického vyšetrenia, 
poskytovania osobných ochranných prostriedkov a používania zdravotníckych technológií, 
ktoré znižujú riziko vystavenia infekciám prenášaným krvou. 

Návrhy predložené v tomto návrhu stanoviska zohľadňujú predchádzajúcu činnosť Výboru 
pre zamestnanosť a sociálne veci a jeho prijaté uznesenia, ktoré majú zaistiť bezpečnosť 
personálu v zdravotníckom prostredí, konkrétne:

• uznesenie Európskeho parlamentu o hodnotení v polovici trvania týkajúcom sa 
európskej stratégie v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie 2007 – 2012 prijaté 
15. decembra 2011,

• Uznesenie Európskeho parlamentu prijaté 11. februára 2010 o návrhu smernice Rady, 
ktorou sa vykonáva Rámcová dohoda o prevencii poranení ostrými predmetmi 
v nemocničnom a zdravotníckom sektore uzavretá medzi HOSPEEM a EPSU,

• uznesenie Európskeho parlamentu o európskej stratégii v oblasti zdravia a bezpečnosti 
pri práci na obdobie 2007 – 2012 prijaté 15. januára 2008, 
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• uznesenie Európskeho parlamentu s odporúčaniami pre Komisiu o ochrane 
pracovníkov v európskom zdravotníctve pred infekciami prenášanými krvou v dôsledku 
poranení injekčnou ihlou, ktoré bolo prijaté 6. júla 2006.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce 
a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Toto nariadenie má za cieľ zabezpečiť 
fungovanie vnútorného trhu, pokiaľ ide 
o diagnostické zdravotnícke pomôcky in 
vitro, pričom vysokú úroveň ochrany 
zdravia si kladie za základnú prioritu. 
Zároveň sa týmto nariadením stanovujú 
vysoké normy kvality a bezpečnosti 
pomôcok s cieľom riešiť všeobecné 
bezpečnostné obavy v súvislosti s týmito 
výrobkami. Oba ciele sa v ňom sledujú 
súčasne, sú neoddeliteľne spojené, pričom 
jeden nie je podriadený druhému. Pokiaľ 
ide o článok 114 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, týmto nariadením sa 
harmonizujú pravidlá uvádzania 
diagnostických zdravotníckych pomôcok in 
vitro a ich príslušenstva do používania a na 
trh Únie, aby mohli požívať výhodu zásady 
voľného pohybu tovaru. Pokiaľ ide 
o článok 168 ods. 4 písm. c) Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, týmto 
nariadením sa stanovujú vysoké normy 
kvality a bezpečnosti pre uvedené 
pomôcky, pričom sa zároveň zabezpečuje 
okrem iného spoľahlivosť a robustnosť 
údajov získaných pri štúdiách klinického 
výkonu ako aj ochrana bezpečnosti 

(2) Toto nariadenie má za cieľ zabezpečiť 
fungovanie vnútorného trhu, pokiaľ ide 
o diagnostické zdravotnícke pomôcky in 
vitro, pričom vysokú úroveň ochrany 
zdravia pacientov aj používateľov si kladie 
za základnú prioritu. Zároveň sa týmto 
nariadením stanovujú vysoké normy 
kvality a bezpečnosti pomôcok s cieľom 
riešiť všeobecné bezpečnostné obavy 
v súvislosti s týmito výrobkami. Oba ciele 
sa v ňom sledujú súčasne, sú neoddeliteľne 
spojené, pričom jeden nie je podriadený 
druhému. Pokiaľ ide o článok 114 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, týmto 
nariadením sa harmonizujú pravidlá 
uvádzania diagnostických zdravotníckych 
pomôcok in vitro a ich príslušenstva do 
používania a na trh Únie, aby mohli 
požívať výhodu zásady voľného pohybu 
tovaru. Pokiaľ ide o článok 168 ods. 4 
písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie, týmto nariadením sa stanovujú 
vysoké normy kvality a bezpečnosti pre 
uvedené pomôcky, pričom sa zároveň 
zabezpečuje okrem iného spoľahlivosť 
a robustnosť údajov získaných pri štúdiách 
klinického výkonu ako aj ochrana 
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účastníkov týchto štúdií klinického 
výkonu.

bezpečnosti účastníkov týchto štúdií 
klinického výkonu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(49) Zdravotnícki pracovníci a pacienti by 
mali disponovať možnosťou hlásiť 
podozrenia na závažné nehody na 
vnútroštátnej úrovni prostredníctvom 
harmonizovaných formátov. Príslušné 
vnútroštátne orgány by mali informovať 
výrobcov a vymieňať si informácie 
s partnermi v prípade, keď potvrdia výskyt 
závažnej nehody, aby sa minimalizoval 
opätovný výskyt tejto nehody.

(49) Zdravotnícki pracovníci a pacienti by 
mali disponovať možnosťou hlásiť 
podozrenia na závažné nehody, ktoré by 
mohli ovplyvniť bezpečnosť pacientov, 
zdravotníckych pracovníkov alebo iných 
osôb na vnútroštátnej úrovni 
prostredníctvom harmonizovaných 
formátov. Príslušné vnútroštátne orgány by 
mali informovať výrobcov a vymieňať si 
informácie s partnermi v prípade, keď 
potvrdia výskyt závažnej nehody, aby sa 
minimalizoval opätovný výskyt tejto 
nehody.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Vzhľadom na technický pokrok a všetky 
informácie, ktoré sa sprístupňujú 
v priebehu činností spojených s vigilanciou 
a dohľadom nad trhom opísaných 
v článkoch 59 až 73, je Komisia 
splnomocnená prijímať delegované akty 
v súlade s článkom 85, pokiaľ ide o:

4. Vzhľadom na technický pokrok a všetky 
informácie, ktoré sa sprístupňujú 
v priebehu činností spojených s vigilanciou 
a dohľadom nad trhom opísaných 
v článkoch 59 až 73, je Komisia po 
konzultácii s príslušnými zúčastnenými 
stranami vrátane organizácií 
zdravotníckych pracovníkov 
splnomocnená v súlade s článkom 85 prijať
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delegované akty týkajúce sa:

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6a. Počas procesu kontroly sa zohľadňujú 
názory príslušných zúčastnených strán 
vrátane organizácií pacientov alebo 
zdravotníckych pracovníkov.

Or. en

Odôvodnenie

Zapojenie pacientov a iných zúčastnených strán do tohto mechanizmu kontroly by sa malo 
posilniť v záujme zvýšenia transparentnosti a dôvery verejnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 6 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vykonáva sa etické posúdenie. Komisia 
napomáha koordináciu medzi 
zúčastnenými stranami, ako aj spoločné 
uplatňovanie najlepších postupov 
a vypracúvanie noriem kvality pre etické 
posudzovanie v rámci celej Únie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 3 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 Členské štáty medzi sebou koordinujú 
vývoj štandardných internetových 
formulárov na ohlasovanie závažných 
nehôd zo strany zdravotníckych 
pracovníkov, používateľov a pacientov.

Členské štáty medzi sebou koordinujú 
vývoj štandardných internetových 
formulárov na ohlasovanie závažných 
nehôd zo strany zdravotníckych 
pracovníkov, používateľov a pacientov. 
Členské štáty si však ponechajú ostatné 
formáty na ohlasovanie podozrenia na 
závažné nehody príslušným vnútroštátnym 
orgánom.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 61 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty prijímajú potrebné 
opatrenia na zabezpečenie toho, aby všetky 
informácie týkajúce sa závažnej nehody, 
ktorá nastala na ich území, alebo 
nápravného bezpečnostného opatrenia, 
ktoré sa prijalo alebo sa má prijať na ich 
území, a ktoré sa im oznamujú v súlade 
s článkom 59, boli na vnútroštátnej úrovni 
centrálne vyhodnotené príslušným 
orgánom, podľa možnosti spoločne 
s výrobcom.

1. Členské štáty prijímajú potrebné 
opatrenia na zabezpečenie toho, aby všetky 
informácie týkajúce sa závažnej nehody, 
ktorá nastala na ich území, alebo 
nápravného bezpečnostného opatrenia, 
ktoré sa prijalo alebo sa má prijať na ich 
území, a ktoré sa im oznamujú v súlade 
s článkom 59, boli na vnútroštátnej úrovni 
centrálne vyhodnotené príslušným 
orgánom, podľa možnosti spoločne 
s výrobcom. Príslušný orgán pritom 
zohľadňuje názory všetkých dotknutých 
zúčastnených strán vrátane organizácií 
pacientov alebo zdravotníckych 
pracovníkov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť III – bod 17 – bod 17.3 – bod 17.3.2 –písmeno ia (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ia) návod na použitie je zrozumiteľný aj 
pre laické osoby a skontrolujú ho 
zástupcovia príslušných zúčastnených 
strán vrátane organizácií pacientov 
a zdravotníckych pracovníkov.

Or. en


