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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš strādā Poznaņas Medicīnas zinātņu universitātē, uzsver, ka, 
neskatoties uz medicīnas attīstību un sadarbību ar HELICS (veselības aprūpes iestādēs 
izraisīto infekcijas gadījumu uzraudzības tīkls), jatrogēnās infekcijas vēl joprojām ir nopietna 
problēma visā pasaulē. Viņš norāda, ka viens no cēloņiem ir vienreizējās lietošanas šļirces, 
kuru forma neizslēdz risku inficēties. Norādot uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 
21. aprīļa Regulu (EK) Nr. 851/2004 par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 
izveidošanu un noteikumiem par tā uzdevumiem, lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas 
Parlamentu nodrošināt šīs nopietnās sabiedrības veselības problēmas risināšanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 16. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. februārī.

Lūgumraksta iesniedzēji apgalvo, ka vienreizējās lietošanas šļircēm ir konstatēts defekts. 
Iespējamais defekts it kā ir konstatēts šļircēm, kuru virzuļa diametrs ir vienāds vai nedaudz 
mazāks (par aptuveni 0,1–0,2 mm) par šļirces cilindra iekšējo diametru. Lūgumraksta 
iesniedzēji apgalvo, ka šāda veida šļirces konstrukcijas dēļ ir iespējama virzuļa saskare ar 
sterilo šļirces virzuļa virsmu šļirces iekšpusē. Lūgumraksta iesniedzēji arī apgalvo, ka, 
gatavojoties injicēt šķīstošus medikamentus (piemēram, antibiotikas), ir nepieciešams 
vairākas reizes iestumt un izvilkt virzuli. Veicot šīs darbības, pastāv iespēja izvilkt virzuli no 
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šļirces un inficēt to, piemēram, pieskaroties ar roku. Ievietojot inficēto virzuli atpakaļ šļirces 
cilindrā, tiek inficēta cilindra iekšējā virsma, kas savukārt inficē medikamentu šļircē. 
Lūgumraksta iesniedzēji apgalvo, ka šādā veidā citu starpā var notikt inficēšana ar C hepatīta 
vīrusu (HCV).

Lūgumraksta iesniedzēji informē, ka viņi ar šo jautājumu ir vērsušies pie Polijas iestādēm, bet 
nav guvuši panākumus. Viņi aicina Eiropas Parlamentu veikt nepieciešamos pasākumus, lai 
šļirces ar defektiem izņemtu no pārdošanas ES valstīs.

Apsvērumi

Lūgumrakstu var tiešā veidā saprast kā aicinājumu atsaukt produktu no tirgus. Tomēr ir jāņem 
vērā, ka tikai dalībvalstis ir atbildīgas par potenciāli bīstamu medicīnas ierīču atsaukšanu no 
tirgus. Tas ir dalībvalstu pienākums saskaņā ar Direktīvas 93/42/EEK par medicīnas ierīcēm 
8. pantu un 14. panta b) punktu. Ja lūgumrakstu saprot šādi, Eiropas Parlaments tāpat kā citas 
Eiropas iestādes nav pareizie adresāti. Nevienai no šīm iestādēm nav tiesības veikt pieprasītos 
pasākumus. Ja lūgumrakstā minētais risks patiešām pastāv, pasākumus būs jāveic 
dalībvalstīm.

Lūgumrakstu var interpretēt arī kā aicinājumu veikt izmaiņas ES tiesību aktos, lai novērstu 
šādu inficēšanās veidu. Šāds aicinājums būtu pamatots, ja spēkā esošie ES tiesību akti 
nenodrošinātu atbilstīgu regulējumu attiecībā uz lūgumrakstā minēto risku. Tomēr spēkā 
esošie ES tiesību akti nodrošina atbilstīgu šā riska regulējumu. Direktīvas 93/42/EEK 
I pielikuma 7.2. punkts nosaka: „Ierīcēm jābūt projektētām, ražotām un iesaiņotām tā, lai pēc 
iespējas nepakļautu briesmām, ko rada piesārņotāji un atliekas, cilvēkus, kas tās pārvadā, 
uzglabā un lieto, kā arī slimniekus, ņemot vērā paredzēto ražojuma nolūku.” Turklāt šā 
pielikuma 13.1. punkts ietver noteikumus par informāciju, kas jāpievieno drošai ierīces 
lietošanai. Tā kā tiesību aktos nav iespējams noteikt konkrētas prasības vairākiem tūkstošiem 
dažādu medicīnas ierīču, Eiropas Savienība nevar noteikt konkrētākas prasības katram 
produktu veidam. Tas nozīmē, ka tā ir veikusi visus iespējamos pasākumus tiesību aktu 
pieņemšanas jomā.

Lūgumrakstu var saprast arī kā aicinājumu izdarīt izmaiņas attiecīgajā saskaņotajā standartā, 
ciktāl saskaņoto standartu izstrāde ir Eiropas Savienības kompetencē. Komisijas dienesti ir 
pārbaudījuši piemērojamā standarta EN ISO 7886-1:1997 „Vienreizējās lietošanas sterilās 
hipodermiskās šļirces – 1. daļa: Manuālās šļirces (ISO 7886-1:1993, tostarp Tehniskais kļūdu 
labojums 1:1995) saturu. Tā 12.1. punktā ir noteikts: „[...] lai būtu grūti pilnībā izņemt virzuli 
no cilindra”. Tādējādi standartā ir ņemta vērā būtiskākā prasība, lai nodrošinātu iespēju 
izvairīties no roku saskares ar virzuļa sterilo daļu. Arī 16.3. punkta f) apakšpunkts nosaka 
prasības attiecībā uz informāciju, kas jāsniedz ražotājam „par (iepakojuma) satura 
izmantošanu, uzglabāšanu un transportēšanu”. Tātad var uzskatīt, ka attiecībā uz
standartizāciju būtībā ir veikti visi iespējamie pasākumi. Tomēr Komisijas dienesti aicinās 
atbildīgo standartizācijas iestādi CEN nākamajā standarta pārskatīšanas reizē izvērtēt, vai ir 
iespējams to papildināt ar noteikumiem attiecībā uz gadījumiem, kad virzulis tiek izvilkts no 
šļirces cilindra.

Komisijas dienesti atzīst, ka veselības aprūpes speciālistu roku saskare ar šļirces virzuli var 
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būt ar rokām pārnēsājamu infekciju (stafilokoku infekcijas) avots. Tādēļ Komisija strādā pie 
tās paziņojuma un priekšlikuma Padomes ieteikumam par pacientu drošību, tostarp par tādu 
infekciju novēršanu un kontroli, kas ir saistītas ar veselības aprūpi, kurā citu starpā ir ieteikts 
dalībvalstīm veikt īpašus pasākumus ar veselības aprūpi saistītu infekciju novēršanai un 
kontrolei.

Tomēr ir maz ticams, ka, neatbilstīgi izmantojot šļirci, kā to aprakstījuši lūgumraksta 
iesniedzēji, var notikt inficēšanās ar C hepatīta vīrusu (HCV). Ar HCV var inficēties, 
galvenokārt nonākot tiešā saskarē ar cilvēka asinīm. Plaši ir dokumentēti inficēšanās 
gadījumi, kas ir saistīti ar asins pārliešanu, nepārbaudot tās uz HCV, atkārtotu neatbilstīgi 
sterilizētu adatu, šļirču vai cita veida medicīnas ierīču lietošanu vai vienas šļirces izmantošanu 
vairākiem narkotiku lietotājiem. Citi inficēšanas veidi, piemēram, veicot perkutānas 
procedūras, ir iespējami, izmantojot neatbilstīgi sterilizētu aprīkojumu. Ar HCV nevar 
inficēties sadzīves kontaktu ceļā (1). Visi ziņotie gadījumi par inficēšanos ar HCV veselības 
aprūpes iestādēs ir saistīti ar ķirurģiju vai nedrošu injicēšanas praksi (injicēšanas materiālu 
vairākkārtēja izmantošana vai vairākdozu šļirču inficēšana) (2, 3, 4, 5, 6, 7). Tādējādi 
inficēšanās ar HCV ir saistīta nevis ar saskari ar rokām, bet gan ar asinīm vai cita veida 
ķermeņa šķidrumu, un tādēļ no tās ir iespējams izvairīties, ja veselības aprūpes speciālisti veic 
savu darbu atbilstīgi.

Secinājums

Nav nepieciešams veikt pasākumus Eiropas iestāžu līmenī. Atbildīgā standartizācijas iestāde –
CEN – izvērtēs nepieciešamību papildināt standartu ar tekstu, kas uzliek par pienākumu 
ražotājiem brīdināt lietotājus par to, ka šļirces virzuli pēc tā izvilkšanas no šļirces cilindra 
nedrīkst ievietot atpakaļ cilindrā. Dalībvalstu pienākums ir pārbaudīt, vai attiecīgajā tirgū 
pieejamās konkrētās šļirces atbilst tiesiskajām prasībām un ir drošas. Šajā dokumentā minētie 
pasākumi neatrisinās jautājumu par inficēšanos ar HCV, kas ir saistīta ar saskari ar asinīm vai 
cita veida ķermeņa šķidrumiem.
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