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Въпрос за времето за въпроси в комисиите 0005/2010
внесен съгласно член 197 от Правилника за дейността
от Thomas Ulmer

Относно: Въпрос с искане за устен отговор до Комисията в рамките на заседанието на 
комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

На 29.3.2007 г. Европейският парламент прие изменение на Директива 93/42/ЕИО 
относно медицинските изделия. Тогава аз бях докладчик в комисията по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните относно това досие. Още през 2006 г. беше
обърнато внимание, че в ЕС няма единна нормативна уредба относно повторното 
използване на медицински изделия, предназначени за еднократна употреба, въпреки че 
това беше и все още е обичайна практика в някои държави-членки като Германия. 
Понастоящем между държавите-членки има големи различия в тази област. В някои,
малко на брой, държави-членки повторната употреба е позволена, като те са въвели 
съответните насоки. В някои други държави-членки повторната употреба е забранена 
напълно, но в повечето страни от ЕС няма ясна нормативна уредба. Това трябва да се 
промени възможно най-скоро.

Основният проблем, според мен, се състои в това, че въпреки наличието на точно 
определение за изделията за еднократна употреба (виж във връзка с това Директива 
2007/47/ЕО, според която „изделие за еднократна употреба“ е изделие, предназначено 
за употреба само веднъж за един пациент“), производителите декларират своите 
изделия по различен начин. При първоначалното използване на изделие за еднократна 
употреба отговорност носи производителят, при повторна употреба отговорност носят
лекуващият лекар и клиниката. Това, за съжаление, често не е известно на лекарите.
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При разговорите с Комисията на Парламента беше обещано, че в рамките на две години 
ще бъде публикуван доклад по тази проблематика. Досега това, за съжаление, не е 
осъществено. На 5 декември 2008 г. имаше действително семинар и допълнителна 
консултация по тази тема, но доколкото знам, конкретни стъпки не са предприети и 
досега.

По мое мнение спешно се налага Комисията най-после да стане активна и да направи 
конкретни предложения за уреждането на повторната употреба на медицинските 
изделия. В тази област има „сива зона“, която повече не бива да съществува. Вече има 
починали пациенти, които са били инфектирани вследствие от повторно използване на 
медицински изделия, предназначени за еднократна употреба. Това е неприемливо. 
Често нито на пациента, нито на лекаря е известно, че е използвано повторно 
обработено изделие за еднократна употреба. Налице е спешна необходимост от 
постигане на яснота по този въпрос. Европейският съюз е задължен да гарантира 
високо равнище на здравеопазването и това равнище трябва незабавно да бъде 
постигнато. Ние не можем да застрашаваме ненужно здравето на гражданите.

Въпросът ми към Комисията следователно гласи:

• Кога Комисията ще представи предложение за уреждане на повторното 
използване на медицински изделия, предназначени за еднократна употреба?


