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2007. gada 29. martā Eiropas Parlaments pieņēma grozījumus Direktīvā 93/42/EEK par 
medicīnas ierīcēm. Es toreiz biju Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma 
komitejas (ENVI) referents šajā jautājumā. Jau 2006. gadā tika norādīts uz to, ka Eiropas 
Savienībā nav vienota regulējuma attiecībā uz medicīnas ierīču pārstrādi, kuras patiesībā ir 
paredzētas vienreizējai lietošanai, kaut arī dažās dalībvalstīs, piemēram, Vācijā tā bija un 
joprojām ir izplatīta prakse. Pašlaik šajā jomā starp dalībvalstīm ir pārāk lielas atšķirības. 
Dažās atsevišķās dalībvalstīs pārstrāde ir atļauta, un tajās ir pieņemtas attiecīgas vadlīnijas. 
Dažās citās dalībvalstīs pārstrāde ir pilnīgi aizliegta, savukārt lielākajā daļā ES valstu nav 
skaidru noteikumu. Šī situācija jāmaina, cik vien drīz iespējams.

Manuprāt, galvenā problēma ir tā, ka, lai gan pastāv konkrēta vienreiz lietojamo ierīču 
definīcija (sk. Direktīvu 2007/47/EK, kurā noteikts, ka „„vienreiz lietojama ierīce” ir ierīce, 
kas paredzēta tikai vienreizējai lietošanai vienam slimniekam”), ražotāji tomēr atšķirīgi 
deklarē savus produktus. Izmantojot vienreiz lietojamo ierīci pirmoreiz, atbildīgs ir ražotājs, 
savukārt, izmantojot pārstrādātas vienreiz lietojamās ierīces, atbildīgs ir ārstējošais ārsts un 
slimnīca. Diemžēl ārsti to bieži neapzinās.

Sarunās ar Komisiju Parlamentam tika apsolīts, ka divu gadu laikā tiks publicēts ziņojums par 
šo problēmu. Diemžēl līdz šim tas nav noticis. Tiesa, 2008. gada 5. decembrī notika seminārs 
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un papildus tam konsultācijas par šo tematu. Tomēr, cik man zināms, konkrēti pasākumi 
pagaidām nav veikti.

Manuprāt, ir steidzami nepieciešams, lai Komisija beidzot aktīvi rīkotos un sagatavotu 
konkrētus priekšlikumus tiesību aktiem par medicīnas ierīču pārstrādi. Šajā jomā pastāv 
„pelēkā zona”, kas ilgāk vairs nedrīkst palikt. Ir jau miruši cilvēki, kas inficēti ar pārstrādātām 
medicīnas ierīcēm, kuras patiesībā domātas vienreizējai lietošanai. Tas vairs ilgāk nav 
pieļaujams. Bieži ne pacients, ne ārsts nezina, ka pārstrādātā ierīce ir jau tikusi lietota. Tādēļ 
šajā lietā steidzami jāievieš skaidrība. Eiropas Savienība ir apņēmusies nodrošināt augstu 
veselības aizsardzības līmeni. Tas būtu nekavējoties jāīsteno. Mēs ilgāk vairs nedrīkstam lieki 
apdraudēt mūsu iedzīvotāju veselību.

Tādēļ mans jautājums Komisijai ir šāds:

• Kad Komisija nāks klajā ar priekšlikumu regulējumam par pārstrādātām medicīnas 
ierīcēm, kuras patiesībā domātas vienreizējai lietošanai?


