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Dotyczy: Pytania ustnego do Komisji w ramach posiedzenia komisji ENVI

Dnia 29 marca 2007 r. Parlament Europejski podjął decyzję w sprawie zmiany dyrektywy 
93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych. Byłem wówczas sprawozdawcą z ramienia 
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
(ENVI). Już w 2006 r. zwracano uwagę, że w UE nie istnieją jednolite uregulowania 
dotyczące ponownego użycia wyrobów medycznych, które są przeznaczone zasadniczo do 
jednorazowego użytku, chociaż było to i nadal jest zwyczajową praktyką w niektórych 
państwach członkowskich, na przykład w Niemczech. Obecnie istnieją w tej dziedzinie zbyt 
wielkie różnice pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi. Ponowne użycie jest 
dozwolone w nielicznych państwach członkowskich, które ustanowiły w tym celu 
odpowiednie wytyczne. W kilku innych państwach członkowskich ponowne użycie jest 
całkowicie zabronione, ale w większości państw członkowskich UE nie ma żadnych jasnych 
uregulowań. Należy to jak najszybciej zmienić.

Moim zdaniem problem polega głównie na tym, że choć istnieje dokładna definicja wyrobów 
do jednorazowego użytku (patrz dyrektywa 2007/47/WE, zgodnie z którą „«wyrób do 
jednorazowego użytku» oznacza wyrób przeznaczony do użycia tylko jeden raz u jednego 
pacjenta”), to wytwórcy czasami oznaczają swoje wyroby w odmienny sposób. W przypadku 
użycia wyrobu do jednorazowego użytku po raz pierwszy odpowiedzialność ponosi 
wytwórca, zaś przy użyciu przetworzonego wyrobu do jednorazowego użytku 
odpowiedzialność ponoszą lekarz prowadzący i szpital. Niestety lekarze często nie są tego 
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świadomi.

W trakcie rozmów z Komisją Parlament uzyskał informację, że w okresie dwóch lat zostanie 
opublikowane sprawozdanie dotyczące tego zagadnienia. Niestety dotychczas to się nie stało. 
Wprawdzie 5 grudnia 2008 r. odbyły się warsztaty i konsultacje dotyczące tej kwestii, jednak,
o ile mi wiadomo, nie podjęto żadnych konkretnych działań.

Moim zdaniem szczególnie pilne jest, by Komisja podjęła wreszcie działania i przedstawiła
konkretne wnioski dotyczące uregulowań dotyczących ponownego użycia wyrobów 
medycznych. W tej dziedzinie istnieje szara strefa, na której istnienie nie można pozwolić. 
Zdarzały się już przypadki śmierci pacjentów, którym zastrzyki robiono za pomocą ponownie 
przetworzonych wyrobów medycznych zasadniczo przeznaczonych do jednorazowego 
użytku. Nie można tego dalej tolerować. Często ani pacjent, ani lekarz nie mają pojęcia, że 
użyto wyrobu ponownie przetworzonego. Należy pilnie wyjaśnić tę sprawę. Unia Europejska 
jest zobowiązana do zagwarantowania wysokiego poziomu opieki zdrowotnej. Należy o to 
niezwłocznie zadbać. Nie możemy dłużej niepotrzebnie narażać zdrowia obywateli.

W związku z powyższym moje pytanie do Komisji brzmi:

● Kiedy Komisja ma zamiar przedłożyć wniosek dotyczący uregulowań w sprawie 
ponownego użycia wyrobów medycznych przeznaczonych zasadniczo do jednorazowego 
użytku?


