
CM\811123SK.doc PE440.109v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

30.3.2010

OZNÁMENIE POSLANCOM
(0005/2010)
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Vec: Otázka na ústne zodpovedanie pre Komisiu v rámci rokovania Výboru pre životné 
prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Dňa 29. marca 2007 schválil Európsky parlament zmenu a doplnenie smernice 93/42/EHS 
o zdravotníckych pomôckach. V tejto záležitosti som bol spravodajcom Výboru pre životné 
prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI). Už v roku 2006 sa upozorňovalo 
na skutočnosť, že EÚ nemá jednotné pravidlá pre opätovné použitie zdravotníckych pomôcok, 
ktoré sú určené na jednorazové použitie, hoci takéto používanie bolo a je v niektorých 
členských štátoch, ako napríklad Nemecko, bežnou praxou. V súčasnosti sú v tejto oblasti 
medzi jednotlivými členskými štátmi veľké rozdiely. V niekoľkých členských štátoch, 
v ktorých je opätovné použitie povolené, sa zaviedli príslušné usmernenia. V niekoľkých 
ďalších členských štátoch je opätovné použitie úplne zakázané, ale väčšina štátov EÚ nemá 
jasné pravidlá. Toto sa musí čo najrýchlejšie zmeniť.

Hlavný problém podľa mňa spočíva v tom, že síce jestvuje presná definícia pojmu pomôcka 
na jednorazové použitie (pozri smernicu 2007/47/ES, podľa ktorej sa rozumie „pod 
‚pomôckou na jednorazové použitie‘ pomôcka určená na jedno použitie u jediného pacienta“), 
ale výrobcovia svoje výrobky označujú rôzne. Pri prvom použití pomôcky na jedno použitie 
je za ňu zodpovedný výrobca, pri opätovnom použití jednorazovej pomôcky už má 
zodpovednosť ošetrujúci lekár a klinika. Lekári to však žiaľ často nevedia. 

Pri rozhovoroch s Komisiou dostal Parlament prísľub, že do dvoch rokov bude zverejnená 
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správa týkajúca sa tejto problematiky. Doteraz sa tak, žiaľ, nestalo. Dňa 5. decembra 2008 sa 
na túto tému síce uskutočnil praktický seminár a následne konzultácia, ale konkrétne kroky sa, 
pokiaľ viem, nepodnikli. 

Považujem za nevyhnutné, aby Komisia konečne vyvinula aktivitu a vypracovala konkrétne 
návrhy pravidiel na opätovné používanie zdravotníckych pomôcok. V tejto oblasti existuje
šedá zóna, ktorú je potrebné odstrániť. Už sa stalo, že zomreli ľudia, ktorí sa nakazili pri 
opätovnom použití zdravotníckych pomôcok určených na jednorazové použitie. Toto 
nemôžeme naďalej akceptovať. Často ani pacient, ani lekár nevedia, že pomôcka bola použitá 
opätovne. Tieto pravidlá sa musia vyjasniť. Európska únia má povinnosť zaistiť vysokú 
úroveň ochrany zdravia a túto povinnosť si musí neodkladne plniť. Už nesmieme zbytočne 
ohrozovať zdravie občanov.

Preto znie moja otázka pre Komisiu takto: 

• Kedy Komisia predloží návrh pravidiel na opätovné používanie zdravotníckych 
pomôcok, ktoré sú určené na jednorazové použitie?


