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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a poznani orvostudományi egyetemen dolgozik. Azt állítja, hogy a 
HELICS (az egészségügyi szektorban okozott fertőzések felügyeleti hálózata) általi orvosi 
előrelépés és együttműködés ellenére az iatrogén fertőzések még mindig komoly problémát 
jelentenek az egész világon. Úgy véli, hogy ennek egyik oka az egyszer használatos 
fecskendő, amelynek formája lehetővé teszi a fertőzés átterjedését. Hivatkozva a 
betegségmegelőzési és -ellenőrzési európai központot létrehozó, 2004. április 21-i 
851/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre és a központ feladatait meghatározó 
előírásokra, kéri az Európai Parlamentet, hogy biztosítsa, hogy foglalkozzanak ezzel a súlyos 
közegészségügyi problémával. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. október 16. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint)nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. február 20.

A petíció benyújtói szerint az eldobható fecskendők rosszul vannak megtervezve. A hiba 
abban áll, hogy egyes fecskendőkben a belső szár átmérője a fecskendő testének belső 
átmérőjével azonos, vagy annál egy kevéssel (0,1-0,2 mm-el) kisebb. Ez petíció benyújtói 
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szerint lehetővé teszi, hogy a szár hozzáérjen a fecskendő belső, steril felületéhez. A petíció 
benyújtói szerint az oldható gyógyszerek, például antibiotikumok beadásának előkészítésekor 
a szárat többször is ki-be kell mozgatni. Ezalatt előfordulhat, hogy a szár kihúzott állapotban 
beszennyeződik, például, ha kézzel hozzáérnek. Ha a beszennyeződött szárat újra betolják a 
fecskendőbe, azzal beszennyeződik a fecskendő belső fala, és így a gyógyszer is. A petíció 
benyújtóinak állítása szerint ez – egyéb betegségek mellett – a hepatitis C vírus (HCV) 
átadásához is vezethet.

A petíció benyújtói azt állítják, hogy a lengyel hatóságoknál már korábban megpróbáltak 
fellépni az ügyben, sikertelenül. Most az Európai Parlamenthez fordulnak, és kérik, hogy az 
tegye meg az ahhoz szükséges lépéseket, hogy a hibás fecskendőket az EU országaiban 
kivonják a forgalomból.

Észrevételek 

A petíció tekinthető termékek visszahívására való konkrét felhívásnak. Ezzel kapcsolatban 
fontos megjegyezni, hogy a nem biztonságos orvosi eszközök visszahívása a piacról az 
orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/EGK irányelv 8. és 14. b) cikke értelmében a 
tagállamok feladata. A petíció ilyen értelmezése esetén nem az Európai Parlament a megfelelő 
címzett, és nem valamely egyéb európai intézmény. Az Európai Unió intézményeinek nem áll 
módjában megtenni, amit a petíció kér. Lehetséges, hogy a petícióban leírt veszély valós, de 
az intézkedés a tagállamok feladata.

A petíció azonban tekinthető az EU jogszabályainak módosítására való felhívásnak is, az 
ilyen jellegű fertőzések elkerülésének érdekében. Ez indokolt lenne abban az esetben, ha az 
EU jelenlegi jogszabályai nem küszöbölnék ki megfelelően a petícióban leírt veszélyt. 
Valójában azonban az EU meglévő jogszabályai megfelelő rendelkezéseket tartalmaznak 
ebben a kérdésben. A 93/42/EGK irányelv I. mellékletének 7.2. pontja kimondja, hogy: „Az 
eszközöket úgy kell tervezni, gyártani, és csomagolni, hogy a lehető legkisebb legyen a 
szennyező vagy maradék anyagok miatti kockázat az eszközök szállításával, tárolásával és 
felhasználásával foglalkozó személyek, valamint a páciensek számára, figyelembe véve a 
termék rendeltetési célját.” Ugyanezen melléklet 13.1. pontja pedig a biztonságos 
használathoz szükséges információk biztosításával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz. 
Mivel lehetetlen részleteiben szabályozni a több ezer különböző orvosi eszközt, az Európai 
Unió nem írhat elő konkrét követelményeket az egyes termékfajtákra nézve. Ennek 
megfelelően a jelenleginél többet a jogi szabályozás terén nem tehet.

A petíció tekinthető még az ide vonatkozó harmonizált szabványok módosítására való 
felhívásnak is, mivel a harmonizált szabványok kidolgozása az Európai Unió felügyelete 
mellett zajlik. A Bizottság szolgálatai megvizsgálták az ide vonatkozó EN ISO 7886-1:1997 
szabvány tartalmát, amelynek címe: „Steril, egyszer használatos injekciós fecskendők. 1. rész: 
Kézzel használható fecskendők (ISO 7886-1:1993; az 1995. évi 1. műszaki helyesbítés)”. A 
12.1. pont a következőt tartalmazza: „… a szár kialakítása olyan legyen, hogy ne lehessen
könnyen kihúzni teljesen a hengerből”. A szabvány tehát biztosítja a legfontosabb 
követelményt, azaz hogy a szár steril része ne legyen kézzel megérinthető. A 16.3. f. pont 
pedig előírja, hogy a gyártó a csomagoláson tüntesse fel a „kezeléssel, tárolással és 
szállítással kapcsolatos információkat”. A szabványok terén tehát amit meg lehet tenni, azt 
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lényegében már megtették. Mindazonáltal a Bizottság szolgálatai fel fogják kérni a felelős 
szabványügyi szervet, a CEN-t, hogy a szabvány következő felülvizsgálatakor vizsgálja meg, 
hogy indokolt-e azt bővíteni egy arra az esetre vonatkozó rendelkezéssel, ha a szárat teljesen 
kihúzzák a fecskendőből.

A Bizottság szolgálatai elismerik, hogy az egészségügyi dolgozó kezének a fecskendő 
szárával való érintkezése egyes fertőzések terjedésének veszélyével járhat (Staphylococcus).
Ezért a Bizottság jelenleg is dolgozik egy, a betegek biztonságáról szóló közleményen és egy 
tanácsi ajánlásra irányuló javaslaton, amelyeknek egyik témája az egészségügyi ellátással 
összefüggő fertőzések megelőzése és ellenőrzése lesz, és amelyek egyebek között azt 
javasolják a tagállamoknak, hogy tegyenek konkrét intézkedéseket egészségügyi ellátással 
összefüggő fertőzések megelőzése és ellenőrzése érdekében.

Az viszont igen valószínűtlen, hogy az injekciós fecskendők helytelen használata miatt, a 
petíció benyújtói által leírt módon terjedne a hepatitis C vírus. A HCV elsődlegesen emberi 
vérrel való közvetlené érintkezés útján terjed. A HCV-teszt nélküli vérátömlesztések, a tűk, 
fecskendők vagy egyéb orvosi eszközök nem megfelelő sterilizálása és a drogfogyasztók 
közös tűhasználata mind a fertőzés ismert, jól dokumentált útjai. A fertőzés más módon is 
terjedhet, például perkután eljárásokkal akkor, ha a felszerelést nem sterilizálják megfelelően. 
A HCV egyszerű érintés útján nem terjed (1). Az összes ismert eset, amelyben egészségügyi 
kezelés során HCV-fertőzés történt, vagy műtéttel vagy helytelenül beadott injekcióval volt
kapcsolatos (eszközök többszöri használata vagy több dózist tartalmazó fiola
beszennyeződése) (2,3,4,5,6,7). A HCV-fertőzés tehát vérrel és más testnedvekkel terjed, nem 
a bőrről átadva; így az egészségügyi dolgozók azt körültekintő eljárással megelőzhetik.

Következtetés

Ebben az esetben nincs szükség az európai intézmények közbelépésére. A CEN, a 
szabványügyi szervezet majd megvizsgálja, hogy indokolt-e egy olyan mondat beiktatása a 
szabványba, amely arra kötelezi a gyártókat, hogy a felhasználóknak megtiltsák a 
fecskendőből teljesen kihúzott szár visszatolását. Annak a megvizsgálása, hogy az egyes, a 
piacon kapható fecskendők megfelelnek-e a törvényi előírásoknak és biztonságosak-e, a 
tagállamok feladata. Az itt tárgyalt intézkedések egyike sem fogja megoldani a HCV-
fertőzések problémáját, mert az a vérrel és egyéb testnedvekkel terjed.
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