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1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li jaħdem fl-Università tax-Xjenza Medika f’Ponzan, jenfasizza li, minkejja l-
progress mediku u l-koperazzjoni permezz ta’ HELICS (netwerk ta’ sorveljanza tal-
infezzjonijiet ikkawżati fis-settur tas-saħħa), l-infezzjonijiet jatroġeniċi huma problema serja 
madwar id-dinja. Huwa jikkunsidra li waħda mir-raġunijiet ta’ dan, huma s-siringi one-way, li 
għandhom forma li tipperemetti t-tixrid tal-infezzjoni. B’referenza għar-Regolament (KE) 
Nru 851/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ April 2004, li jistabbilixxi 
Ċentru Ewropew għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard, u d-dispożizzjonijiet li jirregolaw il-
kompiti taċ-Ċentru, għalhekk huwa jitlob lill-Parlament Ewropew biex jaċċerta li din il-
problema fis-saħħa pubblika tiġi indirizzata . 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-16 ta’ Ottubru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar l-20 ta’ Frar 2009.

Il-petizzjonanti jsostnu li hemm difett fid-disinn tas-siringi li jintremew wara l-użu. L-allegat 
difett japplika għal siringi li għandhom dijametru tal-planġer li huwa daqs jew ftit iżgħar (b’xi 
0.1 - 0.2 mm) mid-dijametru intern taċ-ċilindru tas-siringa. Skont il-petizzjonanti, din il-forma
tippermetti li l-planġer jmiss mal-wiċċ intern sterilizzat taċ-ċilindru tas-siringa. Il-
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petizzjonanti jsostnu, li meta jiġu ppreparati l-injezzjonijiet b’mediċini solubbli (pereżempju 
l-antibijotiċi), huwa meħtieġ li jiċċaqlaq il-planġer ’il fuq u l-isfel għal għadd ta’ drabi. Meta 
jsir dan, jista’ jkun li l-planġer  jinġibed ’il barra u jiġi kkontaminat, pereżempju minħabba li 
jintmess bl-idejn. Jekk il-planġer ikkontaminat jerġa’ jitniżżel ġoċ-ċilindru, dan jikkontamina 
l-wiċċ intern taċ-ċilindru, li mbagħad jikkontamina l-mediċina fis-siringa. Il-petizzjonanti 
jsostnu li dan jista’ jwassal għat-tixrid fost l-oħrajn tal-Virus tal-Epatite Ċ (HCV).

Il-petizzjonanti jistqarru li ppreżentaw din il-kwistjoni lill-awtoritajiet Pollakki mingħajr ebda 
suċċess. Issa qed jappellaw lill-Parlament Ewropew biex jieħu l-passi neċessarji biex ineħħi s-
siringi difettużi mis-suq fil-pajjiżi tal-UE.

Osservazzjonijiet

Il-petizzjoni tista’ titqies litteralment bħala talba għat-tneħħija ta’ prodott. Minkejja dan, 
għandu jkun innutat li l-Istati Membri biss huma resposabbli mit-"tneħħija" mis-suq ta’ mezzi 
mediċi li jistgħu jikkawżaw ħsara. L-Istat Membri huma responsabbli għal dan skont l-
Artikoli 8 u 14 b tad-Direttiva 93/42/KEE dwar Mezzi Mediċi. Fi kliem ieħor, il-Parlament 
Ewropew kif ukoll l-Istituzzjonijiet Ewropej l-oħra mhumiex l-entitajiet li għandhom jiġu 
indirizzati. It-tnejn li huma ma għandhomx is-setgħa li jwettqu l-azzjoni mitluba. Jekk kemm-
il darba, dan l-allegat riskju jeżisti, ikun id-dmir tal-Istati Membri li japplikaw il-miżuri 
meħtieġa.

Il-petizzjoni tista’ ukoll tiġi interpretata bħala talba għal emendi fil-leġiżlazzjoni tal-UE biex 
ikun hemm prevenzjoni ta’ din it-tip ta’ infezzjoni. Din it-talba kienet tkun waħda ġġustifikata 
li kieku l-leġiżlazzjoni ma kinitx tkopri r-riskju deskritt fil-petizzjoni b’mod xieraq.
Madankollu, il-leġiżlazzjoni attwali tal-UE fil-fatt tkopri b’mod xieraq dan ir-riskju. Taqsima 
7.2 tal-Anness I tad-Direttiva 93/42KEE jgħid: "Il-mezz għandu jkun iddisinnjat, prodott u 
ppakkjat b'tali mod li jitnaqqas ir-riskju miġjub minn kontaminanti u residwi għall-persuni 
konċernati fit-trasport, ħżin u użu tal-mezz u għall-pazjenti, wara li wieħed jikkonsidra l-għan 
li għalih huwa intenzjonat il-prodott." Barra minn hekk Taqsima 13.1. tal-istess Anness
tinkludi dispożizzjonijiet dwar l-informazzjoni li għandha tingħata għall-użu sikur tal-prodott. 
Minħabba l-fatt li huwa impossibbli li tfassal liġijiet b’rekwiżiti partikulari għal eluf ta’ mezzi 
mediċi, l-Unjoni Ewropea ma tistax tistabbilixxi aktar rekwiżiti konkreti għal kull tip ta’ 
prodott.  Għalhekk, ma tistax taġixxi aktar f’livell ta’ leġiżlazzjoni.

Il-petizzjoni tista’ tiġi interpretata wkoll bħala talba għal tibdil fl-Istandards Armonizzati
rilevanti sakemm l-iżvilupp tal-Istandards Armonizzati jsir bil-kontroll tal-Unjoni Ewropea. 
Is-servizzi tal-Kummissjoni vverifikaw il-kontenut tal-istandard applikabbli li huwa EN ISO 
7886-1:1997 "Siringi ipodermiċi sterilizzati li jintużaw darba biss – Parti nru 1: Siringi għall-
użu manwali (ISO 7886-1:1993, inkluż Corrigendum Tekniku 1:1995)". Fit-Taqsima 12.1, 
hemm imniżżel ".... l-irtirar komplet tal-planġer miċ-ċilindru ma għandux ikun possibbli 
faċilment". Għalhekk l-aktar rekwiżit importanti għall-ħarsien mill-kuntatt bejn l-idejn u l-
parti sterilizzata tal-planġer huwa meqjus fl-istandard. Bl-istess mod Taqsima 16.3. f) 
tirrikjedi  "informazzjoni dwar l-immaniġġjar, il-ħażna u t-trasport tal-kontenut" (tal-
ippakkjar) mingħand il-manifattur. Għal din ir-raġuni, dak li hu possibli li jsir f’livell ta’ 
standardizzazzjoni diġa’ sar. Minkejja dan, is-servizzi tal-Kummissjoni se jistiednu l-korp 
rilevanti għall-istandardizzazzjoni, is-CEN, fl-okkażżjoni tar-reviżjoni li jmiss tal-istandard, 
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biex jinvestiga jekk huwiex xieraq li tiżdied sentenza oħra għal dak il-każ fejn il-planġer 
jinħareġ miċ-ċilindru tas-siringa.

Is-servizzi tal-Kummissjoni jirrikonoxxu li l-kuntatt bejn idejn il-professjonist tal-kura tas-
saħħa u l-planġer tas-siringa jista’ jkun sors ta’ kontaminazzjoni f’infezzjonijiet li jittieħdu 
mill-idejn (infezzjoni Staphylococcus). Għaldaqstant, il-Kummissjoni qed tiżviluppa 
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni u proposta għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar is-
sigurtà tal-pazjent, li tinkludi l-prevenzjoni u l-kontroll ta’ infezzjonijiet marbuta mal-kura 
tas-saħħa, li fost l-oħrajn, tirrakkomanda lill-Istati Membri li jieħdu ċerti miżuri għall-
prevenzjoni u l-kontroll ta’ infezzjonijiet marbuta mal-kura tas-saħħa.

Minkejja dan, huwa tassew improbabbli li l-użu mhux adegwat tas-siringi skont kif deskritt 
mill-petizzjonanti jwassal għal infezzjonijiet tal-Virus tal-Epatite Ċ (HCV). L-HCV jinxtered 
primarjament permezz ta’ kuntatt dirett mad-demm uman. Il-fatti dwar it-trasmissjoni 
minħabba trasfużjonijiet tad-demm li ma jkunux ġew iċċekkjati għall-infezzjoni tal-HCV, 
minħabba l-użu mill-ġdid ta’ labar, siringi jew tagħmir mediku ieħor li ma jkunx sterilizzat
b'mod adegwat, jew minħabba l-użu tal-istess labra minn persuni li jagħmlu użu mid-droga
huma magħrufin sew. Modi oħra ta’ trasmissjoni bħalma huma prattiki li jużaw proċeduri 
perkutanji jistgħu jseħħu jekk jiġi użat tagħmir li ma ġiex sterilizzat b' mod adegwat. L-HCV 
ma tinxteridx permezz ta' kuntatt każwali(1). Kull każ irrappurtat ta' kontaminazzjoni minn 
persuna għal oħra bl-HCV fi stabbiliment tal-kura tas-saħħa huwa relatat ma’ kirurġija jew 
prattiki mhux sikuri ta’ injezzjoni (użu mill-ġdid ta’ materjali għall-injezzjonijiet jew 
kontaminazzjoni tal-vjali b’iktar minn doża waħda) (2,3,4,5,6,7). Għaldaqstant il-problema ta’ 
kontaminazzjoni mill-HCV hija relatata mal-kuntatt mad-demm jew ma’ fluwidi oħra tal-
ġisem, u mhux mal-idejn, u għalhekk tista’ tiġi evitata b’imġiba professjonali min-naħa tal-
professjonisti tal-kura tas-saħħa.

Konklużjoni

Ma hemm l-ebda ħtieġa għal azzjoni fil-livell tal-istituzzjonijiet Ewropej. Is-CEN li huwa l-
korp inkarigat mill-istandardazzjoni se jeżamina jekk huwiex xieraq li  tiżdied sentenza li 
tobbliga il-manufatturi li jwissu lill-utenti biex ma jergħux jagħfsu l-planġer tas-siringa 'l 
ġewwa ladarba dan ikun diġà nħareġ’il barra. Hija responsabilità tal-Istati Membri li 
jivverifikaw jekk is-siringi individwali li jitqiegħdu fs-suq jissodisfawx ir-rekwiżiti legali u 
jekk humiex sikuri. Kull tip ta’ azzjoni deskritta hawnhekk mhijiex se ssolvi l-kwistjoni tal-
kontaminazzjoni mill-HCV li hija relatata mal-kuntatt mad-demm jew ma’ fluwidi oħra tal-
ġisem.
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