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Předmět: Otázka k ústnímu zodpovězení pro Komisi na zasedání výboru ENVI

Evropský parlament rozhodl dne 29. března 2007 o změně směrnice 93/42/EHS o
zdravotnických prostředcích. V této věci jsem tehdy byl zpravodajem Výboru pro životní 
prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI). Již v roce 2006 bylo upozorňováno na 
to, že v Evropské unii neexistují jednotné předpisy pro obnovu použitých zdravotnických 
prostředků, které jsou původně určeny k jedinému použití, ačkoli jejich obnova byla a stále 
ještě je v některých členských státech, například v Německu, běžným postupem. V současné 
době jsou v této oblasti mezi členskými státy příliš velké rozdíly. Několik málo členských 
států obnovu použitých zdravotnických prostředků povoluje, a zavedlo k ní příslušné pokyny. 
V některých dalších členských státech je obnova použitých zdravotnických prostředků zcela 
zakázána, ale ve většině zemí Evropské unie nejsou v této věci zavedeny jasné předpisy. To se 
musí co nejrychleji změnit.

Hlavní problém podle mého názoru tkví v tom, že sice existuje přesná definice prostředku 
určeného „pro jedno použití“ (viz směrnice 2007/47/ES, podle níž se „prostředkem pro jedno
použití“ rozumí „prostředek určený pouze k jedinému použití u jednoho pacienta“), ale 
výrobci své produkty v tomto smyslu někdy označují různě. Při prvním použití prostředku pro 
jedno použití poskytuje záruku výrobce, při použití obnoveného použitého prostředku 
k jedinému použití ručí lékař a klinika. Lékaři o tom však bohužel často nevědí. 

Komise při rozhovorech s Paramentem přislíbila, že do dvou let zveřejní zprávu k této 
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problematice. Bohužel však dosud k ničemu nedošlo. Dne 5. prosince 2008 se sice konal 
seminář a následná konzultace k tomuto tématu, ale pokud je mi známo, konkrétní kroky 
dosud nebyly učiněny. 

Podle mého názoru je naléhavě nutné, aby Komise konečně začala jednat a předložila 
konkrétní návrhy předpisů pro obnovu použitých zdravotnických prostředků. V této oblasti 
existuje šedá zóna, která již nesmí přetrvávat. Došlo už i k úmrtí lidí, kteří se infikovali 
v důsledku použití obnovených zdravotnických prostředků původně určených k jedinému 
použití. Taková situace již není dále přijatelná. Pacient či lékař často nevědí, že byl použit 
obnovený použitý prostředek. Je tedy naléhavě třeba problematiku vyjasnit. Evropská unie má 
povinnost postarat se o vysokou úroveň ochrany zdraví, které musí neprodleně dostát. 
Nesmíme již zbytečně ohrožovat zdraví našich občanů.

Moje otázka pro Komisi proto zní: 

• Kdy předloží Komise návrh předpisů pro obnovu použitých zdravotnických 
prostředků, které jsou původně určeny k jedinému použití?


