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TRUMPAS PAGRINDIMAS

2012 m. rugsėjo 26 d. Komisija priėmė teisės aktų paketą dėl inovacijų sveikatos srityje, kurį 
sudaro komunikatas dėl saugių, veiksmingų ir novatoriškų medicinos prietaisų ir diagnostikos 
in vitro medicinos prietaisų, kuriais galėtų naudotis pacientai, vartotojai ir sveikatos 
priežiūros specialistai, pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 
medicinos prietaisų ir pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 
diagnostikos in vitro medicinos prietaisų. Šiais pasiūlymais siekiama atnaujinti Europos teisės 
aktus atsižvelgiant į technologinę ir mokslinę pažangą ir spręsti neseniai iškeltus klausimus 
dėl tam tikrų pacientų saugumo aspektų. 

Pasiūlymu dėl reglamento dėl medicinos prietaisų, kuriuo bus pakeista Direktyva 90/385/EEB 
dėl aktyviųjų implantuojamų medicinos prietaisų ir Direktyva 93/42/EEB dėl medicinos 
prietaisų, siekiama reguliuoti medicinos prietaisų, kurie gali būti pateikti į Europos Sąjungos 
rinką, saugumo, kokybės ir efektyvumo standartus. 

Pagal šį siūlomą teisės aktą reikalaujama, kad šimtai tūkstančių įvairių tipų medicinos 
prietaisų, šiuo metu parduodamų Europos Sąjungoje rinkoje – nuo pleistrų, švirkštų, kateterių 
ir kraujo mėginių ėmimo prietaisų iki sudėtingų implantų ir gyvybės palaikymo technologijų 
– būtų saugūs ne tik pacientams, bet ir sveikatos priežiūros specialistams, kurie juos naudoja 
arba tvarko, ir nespecialistams. kurie su jais turi sąlytį. 

Kaip teigiama pasiūlymo 71 konstatuojamojoje dalyje, šio reglamento tikslas – užtikrinti 
aukštus medicinos prietaisų kokybės ir saugos standartus, taip užtikrinant aukšto lygio 
pacientų, naudotojų ir kitų asmenų sveikatos apsaugą ir saugą. Sąvoka „naudotojas“ 
dabartiniame pasiūlyme apibrėžiama kaip „bet kuris sveikatos priežiūros specialistas ar 
asmuo, kuris naudoja prietaisą“ ir reglamente pripažįstama, kad naudotojai yra esminis 
pacientams teikiamos saugios sveikatos priežiūros komponentas. Medicinos prietaisus 
daugiausia naudoja sveikatos priežiūros specialistai ligoninėse, taip pat ir kitose įstaigose, 
įskaitant ilgalaikės priežiūros centrus, slaugos namus ir kalėjimus. Rizikos grupes sudaro 
sveikatos priežiūros darbuotojai, pagalbiniai darbuotojai (pavyzdžiui, skalbėjai, valytojai ir 
šiukšlių surinkėjai), taip pat pacientai ir plačioji visuomenė. Saugūs medicinos prietaisai iš 
esmės daro tiesioginę įtaką darbo sąlygoms ir turi užtikrinti kuo saugesnę darbo aplinką. 

„Sveikata ir sauga“ minimos visame reglamente kaip pats bendriausias tikslas. Atsižvelgiant į 
tai, pasiūlymo I priede pateikiami bendrieji medicinos prietaisų saugos ir veiksmingumo 
reikalavimai. I priedo 8 punkte aiškiai teigiama, kad „prietaisai ir gamybos procesai turi būti 
suprojektuoti taip, kad būtų pašalinta arba kuo labiau sumažinta užkrėtimo rizika pacientams, 
naudotojams ir, jei taikoma, kitiems asmenims“. To paties priedo 11 punkte taip pat 
pabrėžiama, kad naudojant prietaisus reikėtų vengti pacientų, naudotojų ir kitų asmenų 
susižeidimo rizikos.

Numatant ryšį tarp saugių ir aukštos kokybės medicinos prietaisų ir bendro tikslo užtikrinti 
naudotojų, pacientų ir kitų asmenų sveikatą ir saugą, atsiranda galimybė kurti naudingą 
siūlomo reglamento sąveiką su taikytinais ES teisės aktais dėl profesinės sveikatos. Todėl 
šiame reglamente reikėtų pateikti aiškias nuorodas į teisės aktus, kuriuose numatoma 
naudotojų ir pacientų aukšto lygio apsauga medicinos įstaigose, ir atsižvelgti į medicinos 
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prietaisų projektavimo ir eksploatavimo ypatumus, nurodytus atitinkamose ES direktyvose dėl 
profesinės sveikatos. Tai tikrai pasakytina apie Direktyvą 2010/32/ES dėl su(si)žeidimų 
aštriais instrumentais prevencijos ligoninių ir sveikatos priežiūros sektoriuje, kuria siekiama 
pagerinti profesinę saugą ES lygmeniu sudarius socialinių partnerių bendrąjį susitarimą, 
kuriame pripažįstama būtinybė teikti medicinos prietaisus su integruotais saugos užtikrinimo 
mechanizmais, kad būtų sumažinta su(si)žeidimų aštriais instrumentais ir infekcijų rizika. 
Taigi visiškai logiška, kad tokia nuostata būtų įtraukta prie Medicinos prietaisų reglamento 
bendrųjų saugos ir veiksmingumo reikalavimų.

Pavojus kyla ne tik medicinos darbuotojams, t. y. slaugėms ir gydytojams, bet ir sveikatos 
priežiūros darbuotojams poliklinikose ir alternatyviose medicinos įstaigose, laboratorijų 
darbuotojams ir pagalbiniams darbuotojams, tokiems kaip valytojai, skalbėjai, kalėjimų 
darbuotojai ir kt. 

Siekdamos užtikrinti saugų naujų medicinos technologijų ir chirurginių metodų taikymą, 
sveikatos priežiūros įstaigos turi pasirūpinti, kad jų darbuotojai būtų mokomi teisingai naudoti 
medicinos prietaisus, įrankius ir atlikti medicinines procedūras, ir taip padėti sumažinti 
su(si)žeidimų adatomis atvejų skaičių ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų perdavimą.

Visi sveikatos priežiūros darbuotojai taip pat turėtų gauti tinkamą apsaugą naudojant skiepus, 
poekspozicinės profilaktikos priemones, reguliarius diagnostinius tyrimus, asmenines 
apsaugos priemones ir medicinos prietaisus, kurie padeda sumažinti kraujo infekcijų riziką. 

Šiame nuomonės projekte išdėstytuose pasiūlymuose atsižvelgiama į Užimtumo ir socialinių 
reikalų komiteto anksčiau atliktą darbą ir jo rezoliucijas, priimtas siekiant užtikrinti 
darbuotojų saugą sveikatos priežiūros sektoriuje, t. y.:

• 2011 m. gruodžio 15 d. priimtą Europos Parlamento rezoliuciją dėl 2007–2012 m. 
Bendrijos darbuotojų saugos ir sveikatos strategijos,

• 2010 m. vasario 11 d. priimtą Europos Parlamento rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl 
Tarybos direktyvos, kuria įgyvendinamas Europos ligoninių ir sveikatos priežiūros įstaigų 
asociacijos (ELSPĮA) ir Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų federacijos (EVPPSF) 
pasirašytas Bendrasis susitarimas dėl su(si)žeidimų aštriais instrumentais prevencijos 
ligoninėse ir sveikatos priežiūros sektoriuje,

• 2008 m. sausio 15 d. priimtą Europos Parlamento rezoliuciją dėl 2007–2012 m. 
Bendrijos darbuotojų saugos ir sveikatos strategijos,

• 2006 m. liepos 6 d. priimtą Europos Parlamento rezoliuciją su rekomendacijomis 
Komisijai dėl Europos Sąjungos sveikatos apsaugos sistemos darbuotojų apsaugos nuo adatos 
dūrio sužeidimų sukeltų kraujo infekcijų.



PA\929812LT.doc 5/11 PE506.249v01-00

LT

PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) šiuo reglamentu siekiama užtikrinti 
medicinos prietaisų vidaus rinkos veikimą 
aukšto lygio sveikatos apsaugos pagrindu. 
Be to, šiame reglamente nustatyti aukšti 
medicinos prietaisų kokybės ir saugumo 
standartai, kad būtų atsižvelgiama į 
bendras šių gaminių saugos problemas. 
Abiejų tikslų yra siekiama tuo pačiu metu 
ir jie yra neatskiriamai tarpusavyje susiję ir 
nė vienas nėra antrinis kito atžvilgiu. 
Atsižvelgiant į Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 114 straipsnio, šiuo 
reglamentu suderinamos taisyklės, pagal 
kurias medicinos prietaisai ir jų priedai 
pateikiami rinkai ir pradedami naudoti 
Sąjungos rinkoje, kuri tuomet gali turėti 
naudos iš laisvo prekių judėjimo principo. 
Atsižvelgiant į 168 straipsnio 4 dalies c 
punkto nuostatas, šiame reglamente 
nustatomi aukštus kokybės ir saugos 
standartai, be kita ko užtikrinant, kad 
duomenys, gauti atliekant klinikinius 
bandymus, būtų patikimi ir patvarūs ir kad 
klinikiniame bandyme dalyvaujančių 
tiriamųjų asmenų sauga būtų užtikrinta.

(2) šiuo reglamentu siekiama užtikrinti 
medicinos prietaisų vidaus rinkos veikimą 
pacientų ir naudotojų aukšto lygio 
sveikatos apsaugos pagrindu. Be to, šiame 
reglamente nustatyti aukšti medicinos 
prietaisų kokybės ir saugumo standartai, 
kad būtų atsižvelgiama į bendras šių 
gaminių saugos problemas. Abiejų tikslų 
yra siekiama tuo pačiu metu ir jie yra 
neatskiriamai tarpusavyje susiję ir nė 
vienas nėra antrinis kito atžvilgiu. 
Atsižvelgiant į Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 114 straipsnio, šiuo 
reglamentu suderinamos taisyklės, pagal 
kurias medicinos prietaisai ir jų priedai 
pateikiami rinkai ir pradedami naudoti 
Sąjungos rinkoje, kuri tuomet gali turėti 
naudos iš laisvo prekių judėjimo principo. 
Atsižvelgiant į 168 straipsnio 4 dalies c 
punkto nuostatas, šiame reglamente 
nustatomi aukštus kokybės ir saugos 
standartai, be kita ko užtikrinant, kad 
duomenys, gauti atliekant klinikinius 
bandymus, būtų patikimi ir patvarūs ir kad 
klinikiniame bandyme dalyvaujančių 
tiriamųjų asmenų sauga būtų užtikrinta.

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) šiame reglamente numatomi 
medicinos prietaisų projektavimo, saugos 
ir veikimo ypatumų reikalavimai, kuriais 
siekiama išvengti su(si)žalojimų darbe, 
kaip išdėstyta 2010 m. gegužės 10 d. 
Tarybos direktyvoje 2010/32/ES, kuria 
įgyvendinamas Europos ligoninių ir 
sveikatos priežiūros įstaigų asociacijos ir 
Europos viešųjų paslaugų profesinių 
sąjungų federacijos bendrasis susitarimas 
dėl su(si)žeidimų aštriais instrumentais 
prevencijos ligoninių ir sveikatos 
priežiūros sektoriuje 1;
_____________
1 OL L 134, 2010 6 1, p. 66.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
53 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53) sveikatos priežiūros specialistams ir 
pacientams turėtų būti suteikti įgaliojimai 
pranešti apie įtariamus sunkių padarinių 
sukėlusius incidentus nacionaliniu 
lygmeniu, naudojant suderintas formas. 
Nacionalinės kompetentingos institucijos 
turėtų informuoti gamintojus ir dalytis 
informacija su kolegomis, jeigu jie 
patvirtina, kad įvyko sunkių padarinių 
sukėlęs incidentas, siekiant kuo labiau 
sumažinti šių incidentų pasikartojimo 
galimybę;

(53) sveikatos priežiūros specialistams ir 
pacientams turėtų būti suteikti įgaliojimai 
pranešti apie įtariamus sunkių padarinių 
sukėlusius incidentus, kurie kelia pavojų 
pacientų, sveikatos priežiūros specialistų 
ir kitų asmenų saugai, nacionaliniu 
lygmeniu, naudojant suderintas formas. 
Nacionalinės kompetentingos institucijos 
turėtų informuoti gamintojus ir dalytis 
informacija su kolegomis, jeigu jie 
patvirtina, kad įvyko sunkių padarinių 
sukėlęs incidentas, siekiant kuo labiau 
sumažinti šių incidentų pasikartojimo 
galimybę;

Or. en
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atsižvelgiant į technikos pažangą ir bet 
kokią informaciją, kuri paaiškėja atliekant 
budrumo ir rinkos priežiūros veiklą, 
nurodytą 61–75 straipsniuose, Komisija 
įgaliojama priimti deleguotuosius teisės 
aktus pagal 89 straipsnį dėl:

4. Atsižvelgiant į technikos pažangą ir bet 
kokią informaciją, kuri paaiškėja atliekant 
budrumo ir rinkos priežiūros veiklą, 
nurodytą 61–75 straipsniuose, Komisija, 
pasikonsultavusi su atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 
sveikatos priežiūros specialistų 
organizacijas, įgaliojama priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 89 
straipsnį dėl:

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Vykstant tikrinimo procesui 
atsižvelgiama į atitinkamų 
suinteresuotųjų subjektų, įskaitant 
pacientų arba sveikatos priežiūros 
specialistų organizacijas, nuomones.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant padidinti skaidrumą ir sustiprinti visuomenės pasitikėjimą, tikrinimo procese turėtų 
aktyviau dalyvauti pacientai ir kitos atitinkami suinteresuotieji subjektai.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 6 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Atliekamas etikos aspektų vertinimas. 
Komisija sudaro sąlygas suinteresuotųjų 
subjektų veiklos koordinavimui, taip pat 
dalijimuisi gerąja patirtimi ir etikos 
aspektų vertinimo visoje Sąjungoje 
kokybės standartų parengimui.

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės koordinuoja tarpusavyje 
standartinių internetinių struktūrinių formų 
rengimą, kad sveikatos priežiūros 
specialistai, naudotojai ir pacientai 
praneštų apie sunkių padarinių sukėlusius 
incidentus.

Valstybės narės koordinuoja tarpusavyje 
standartinių internetinių struktūrinių formų 
rengimą, kad sveikatos priežiūros 
specialistai, naudotojai ir pacientai 
praneštų apie sunkių padarinių sukėlusius 
incidentus. Vis dėlto valstybės narės toliau 
taiko kitus pranešimo apie įtariamus 
didelius incidentus nacionalinėms 
kompetentingoms institucijoms būdus.

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad visa jų pagal 61 straipsnį 
gauta informacija apie sunkių padarinių 
sukėlusį incidentą, kuris įvyko jų 
teritorijoje, arba vietos saugos 
taisomuosius veiksmus, kurių buvo arba 

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad visa jų pagal 61 straipsnį 
gauta informacija apie sunkių padarinių 
sukėlusį incidentą, kuris įvyko jų 
teritorijoje, arba vietos saugos 
taisomuosius veiksmus, kurių buvo arba 
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turi būti imtasi jų teritorijoje, būtų 
vertinama centralizuotai nacionaliniu 
lygmeniu jų kompetentingos institucijos, 
jei įmanoma, kartu su gamintoju.

turi būti imtasi jų teritorijoje, būtų 
vertinama centralizuotai nacionaliniu 
lygmeniu jų kompetentingos institucijos, 
jei įmanoma, kartu su gamintoju. 
Kompetentinga institucija atsižvelgia į 
visų atitinkamų suinteresuotų subjektų, 
įskaitant pacientų arba sveikatos 
priežiūros specialistų organizacijas, 
nuomones.

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo II dalies 8 punkto 8.1 papunkčio a a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) visiškai atitiktų taikytinų Sąjungos 
direktyvų dėl profesinės saugos, 
pavyzdžiui, Direktyvos 2010/32/ES, 
reikalavimus,

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo II dalies 8 punkto 8.1 papunkčio a dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 o prireikus – Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo II dalies 11 punkto 11.2 a papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11.2.a. Prietaisuose, kuriais sveikatos 
priežiūros darbuotojai, pacientai ir kiti 
asmenys gali užsikrėsti potencialiai 
mirtinomis per kraują plintančiomis 
infekcijomis netyčia įsipjovę ar įsidūrę, 
pavyzdžiui leidžiant injekcijas, 
integruojami atitinkami saugos 
užtikrinimo mechanizmai pagal Direktyvą 
2010/32/ES.

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo II dalies 18 punkto 18.2 papunkčio pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– visais procedūros etapais numatomam 
naudotojui skirtu prietaisu būtų lengva 
naudotis,

– visais procedūros etapais numatomam 
naudotojui skirtu prietaisu būtų lengva 
naudotis,

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo II dalies 18 punkto 18.2 papunkčio 1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– kiek įmanoma sumažinti kitų asmenų 
su(si)žeidimų ir infekcijos riziką 
integruojant saugos užtikrinimo 
mechanizmus, suprojektuotus taip, kad 
būtų išvengta su(si)žeidimų adatomis ir 
kitais aštriais instrumentais, ir 

Or. en
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Pagrindimas

Kiekvienais metais daugiai kaip 1 mln. sveikatos priežiūros darbuotojų ES nukenčia nuo 
gyvenimą keičiančių, o kartais ir mirtinų susižalojimų medicinos prietaisais su adatomis ar 
kitomis aštriomis dalimis. Sveikatos priežiūros darbuotojai gali ne tik užsikrėsti per kraują 
plintančiomis infekcijomis, bet gali tapti tų infekcijų nešiotojais ir padidinti tikimybę, kad 
jomis užsikrės kiti pacientai.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo III dalies 19 punkto 19.3 papunkčio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naudojimo instrukcijos turi būti 
suprantamos nespecialistams ir jas turi 
peržiūrėti atitinkamų suinteresuotųjų 
subjektų, įskaitant pacientų ir sveikatos 
priežiūros specialistų organizacijas, 
atstovai.

Or. en


