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Muudatusettepanek 19
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu soovitus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Puudulik patsiendi ohutus on tõsine 
rahvatervise probleem ning piiratud 
tervishoiuressurssidel lasuv suur 
majanduslik koorem. Suur osa 
kõrvalekalletest on nii haiglasektori kui ka 
esmatasandi arstiabi puhul välditavad ning 
enamik neist on tingitud süsteemsetest 
teguritest.

(3) Puudulik patsiendi ohutus on tõsine 
rahvatervise probleem ning piiratud 
tervishoiuressurssidel lasuv suur 
majanduslik koorem. Suur osa 
kõrvalekalletest on nii haiglasektori kui ka 
esmatasandi arstiabi puhul välditavad ning 
enamik neist on tingitud piiratud 
rahalistest vahenditest ja süsteemsetest 
teguritest.

Or. pl

Selgitus

Süsteemsete tegurite, täpsemalt öeldes korralduslike muutustega ei ole võimalik midagi 
parandada, kui pidevalt ei kasva tervishoiuteenuste rahastamine.

Muudatusettepanek 20
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu soovitus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Puudulik patsiendi ohutus on tõsine 
rahvatervise probleem ning piiratud 
tervishoiuressurssidel lasuv suur 
majanduslik koorem. Suur osa 
kõrvalekalletest on nii haiglasektori kui ka 
esmatasandi arstiabi puhul välditavad ning 
enamik neist on tingitud süsteemsetest 
teguritest.

(3) Puudulik patsiendi ohutus on tõsine 
rahvatervise probleem ning piiratud 
tervishoiuressurssidel lasuv suur 
majanduslik koorem. Suur osa 
kõrvalekalletest on nii haiglasektori kui ka 
esmatasandi arstiabi puhul välditavad, 
sealhulgas diagnoosi- ja/või ravivigadest 
tingitud kõrvalekalded, ning enamik neist 
on tingitud süsteemsetest teguritest.

Or. it
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Selgitus

Mõjuhinnangus (KOM/2008/3005) näidati, et diagnoosimisel tehtavad vead on üks 
peapõhjustest, miks esineb ravi jooksul kõrvalekaldeid.

Muudatusettepanek 21
Elizabeth Lynne

Ettepanek võtta vastu soovitus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Tervishoiuteenustega seotud 
kõrvalekallete seas on lihtne vältida 
tervishoiuteenustega seotud nakkuseid. 
Liikmesriigid peaksid looma vahendid, 
millega 2012. aastaks vähenda 20% võrra 
ning 2015. aastaks täiendavalt 20% võrra 
Euroopas igal aastal kõrvalekallete tõttu 
kannatavate inimeste arvu.

Or. en

Selgitus

20%-line vähendamine tuleks saavutada kuue aasta asemel kolme aastaga ning täiendav 
vähendamine 20% võrra peaks olema järgmise kolme aasta eesmärk.

Muudatusettepanek 22
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu soovitus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Uurimistulemused näitavad, et 
tulemuslike ja kõikehõlmavate patsiendi 
ohutuse strateegiate väljatöötamises ja 
rakendamises on ELi liikmesriigid eri 
tasemel. Seepärast kavatsetakse käesoleva 
algatusega luua raamistik, mis aitab 
stimuleerida selle valdkonna poliitika 

(7) Uurimistulemused näitavad, et 
tulemuslike ja kõikehõlmavate patsiendi 
ohutuse strateegiate väljatöötamises ja 
rakendamises on ELi liikmesriigid eri 
tasemel. Seepärast kavatsetakse käesoleva 
algatusega luua raamistik, mis aitab 
stimuleerida selle valdkonna poliitika 
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arengut ning edaspidist tegevust 
liikmesriikides ja liikmesriikidevahelisi 
kontakte, et lahendada ELi ees seisvaid 
patsiendi ohutusega seotud küsimusi.

arengut ning edaspidist tegevust 
liikmesriikides ja liikmesriikidevahelisi 
kontakte, et lahendada ELi ees seisvaid 
patsiendi ohutusega seotud küsimusi, see 
tähendab, et eelkõige tuleks suurendada 
tervishoiusüsteemi asutuste ja 
institutsioonide vastutust inimeste tervise 
eest.

Or. pl

Selgitus

Rõhutada tuleb vastutust patsiendi tervise eest.

Muudatusettepanek 23
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu soovitus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Uurimistulemused näitavad, et 
tulemuslike ja kõikehõlmavate patsiendi 
ohutuse strateegiate väljatöötamises ja 
rakendamises on ELi liikmesriigid eri 
tasemel. Seepärast kavatsetakse käesoleva 
algatusega luua raamistik, mis aitab 
stimuleerida selle valdkonna poliitika 
arengut ning edaspidist tegevust 
liikmesriikides ja liikmesriikidevahelisi 
kontakte, et lahendada ELi ees seisvaid 
patsiendi ohutusega seotud küsimusi.

(7) Uurimistulemused näitavad, et 
tulemuslike ja kõikehõlmavate patsiendi 
ohutuse strateegiate väljatöötamises ja 
rakendamises on ELi liikmesriigid eri 
tasemel. Seepärast kavatsetakse käesoleva 
algatusega luua raamistik, mis aitab 
stimuleerida selle valdkonna poliitika 
arengut ning edaspidist tegevust 
liikmesriikides ja liikmesriikidevahelisi 
kontakte, et lahendada ELi ees seisvaid 
patsiendi ohutusega seotud küsimusi. 
Seejuures ei tohi vastavalt Euroopa 
Ühenduse asutamislepingu artiklile 152 
tungida liikmesriikide pädevusse.

Or. de

Selgitus

Toetatakse arvamust, et vältida tuleb topelttööd. Tähelepanelikult tuleb läbi vaadata WHO 
tegevused ja Euroopa Nõukogu soovitused patsiendi ohutuse valdkonnas ning võimalikud 
lisameetmed ühenduse tasandil tuleks niimoodi ühitada, et tekiks sünergia. Patsiendi ohutuse 
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küsimust käsitlevad üksikasjalikud nõuded ja suunised Euroopa tasandil lükatakse siiski 
viitega artiklile 152 tagasi.

Muudatusettepanek 24
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu soovitus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Patsiente tuleks teavitada ja suurendada 
nende mõjuvõimu, kaasates neid patsiendi 
ohutusega seotud protsessi; neid tuleks 
teavitada ohutustasemetest ja sellest, 
kuidas on võimalik leida kättesaadavat ja 
arusaadavat teavet kaebuste esitamise ja 
kahjuhüvitusnõuete süsteemide kohta.

(8) Patsiente tuleks teavitada ja suurendada 
nende mõjuvõimu, kaasates neid patsiendi 
ohutusega seotud protsessi; neid tuleks 
teavitada ohutustasemetest, 
manustatavatest ravimitest ja sellest, 
kuidas on võimalik leida kättesaadavat ja 
arusaadavat teavet võimaluste kohta 
esitada kaebusi ja kahjuhüvitusnõudeid 
tervishoiusüsteemi asutustele ja 
institutsioonidele ning ravimitootjatele.

Or. pl

Selgitus

Patsientide teavitamise juures tuleks eraldi mainida ka ravimitootjaid.

Muudatusettepanek 25
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu soovitus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Patsiente tuleks teavitada ja suurendada 
nende mõjuvõimu, kaasates neid patsiendi 
ohutusega seotud protsessi; neid tuleks 
teavitada ohutustasemetest ja sellest, 
kuidas on võimalik leida kättesaadavat ja 
arusaadavat teavet kaebuste esitamise ja 
kahjuhüvitusnõuete süsteemide kohta.

(8) Patsiente tuleks teavitada ja suurendada 
nende mõjuvõimu, kaasates neid patsiendi 
ohutusega seotud protsessi; neid tuleks 
teavitada ohutustasemetest ja sellest, 
kuidas on võimalik leida kättesaadavat ja 
arusaadavat teavet kaebuste esitamise ja 
kahjuhüvitusnõuete süsteemide kohta. 
Hüvitise liigi ja hüvitamise korra 



AM\771247ET.doc 7/24 PE421.189v01-00

ET

kehtestamine kuulub siiski iga liikmesriigi 
pädevusse. 

Or. de

Selgitus

Oluline on, et kodanikud saaksid piisava hüvitise pärast seda, kui tervishoiuteenuste 
osutamisel on tehtud vigu, mis on neid kahjustanud. Piiriüleste juhtumite puhul ELi siseselt 
määravad juba Rooma I ja Rooma II määrus kohaldatava õiguse. Liikmesriikide pädevusse ei 
tohi tungida.

Muudatusettepanek 26
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu soovitus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Võrreldavad ning koondatud andmed 
tuleks koguda ühenduse tasandil, et luua 
tõhusad ja läbipaistvad patsiendi ohutust 
käsitlevad programmid, struktuurid ja 
tegevuspõhimõtted ning liikmesriikides 
tuleks levitada parimaid tavasid. 
Vastastikuse õppimise lihtsustamiseks on 
liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni 
koostöös vaja välja töötada patsiendi 
ohutust käsitlev ühine terminoloogia ja 
ühised näitajad, võttes arvesse asjakohaste 
rahvusvaheliste organisatsioonide tööd.

(10) Võrreldavad ning koondatud andmed 
tuleks koguda ühenduse tasandil, et luua 
tõhusad ja läbipaistvad patsiendi ohutust 
käsitlevad programmid, struktuurid ja 
tegevuspõhimõtted ning liikmesriikides 
tuleks levitada parimaid tavasid. Neid 
andmeid tohib kasutada üksnes patsiendi 
ohutuse eesmärgil tervishoiuteenustega 
seotud nakkuste tõrjeks. Vastastikuse 
õppimise lihtsustamiseks on liikmesriikide 
ja Euroopa Komisjoni koostöös vaja välja 
töötada patsiendi ohutust käsitlev ühine 
terminoloogia ja ühised näitajad, võttes 
arvesse asjakohaste rahvusvaheliste 
organisatsioonide tööd.

Or. de

Selgitus

Nimetatud andmete kogumisel tuleb kindlasti järgida andmekaitset. Kuritarvitamine tuleb ära 
hoida.
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Muudatusettepanek 27
Kathy Sinnott

Ettepanek võtta vastu soovitus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Eakad inimesed haigestuvad 
haiglas viibimise ajal tõenäolisemalt 
nakkushaigustesse, seepärast tuleks 
uurida nende kui erirühma vajadusi ja 
astuda samme nende vajaduste 
rahuldamiseks, et soodustada nende 
rehabilitatsiooni ja tervenemist.

Or. en

Selgitus

Eakatel inimestel on tihtilugu nõrgem immuunsüsteem ja nad nakatuvad noortest inimestest 
kergemini nakkushaigustesse haiglas ravil olles. Eakate inimeste erivajadusi tuleks uurida, 
sest eakad patsiendid ei tohiks saada madalama tasemega tervishoiuteenuseid kui teised 
kodanikud, ning eesmärk peaks olema kõigi kodanike rehabilitatsioon.

Muudatusettepanek 28
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu soovitus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Tuleks välja töötada riiklik strateegia, 
mis täiendab antimikroobsete toimeainete 
arukale kasutamisele suunatud strateegiaid, 
millega võetakse tervishoiuteenustega 
seotud nakkuste ennetamine ja tõrje 
riikliku tervishoiu eesmärkidesse, ja mille 
sihiks on vähendada tervishoiuteenustega 
seotud nakkuste ohtu tervishoiuasutustes.
On oluline, et selle riikliku strateegia osade 
rakendamiseks vajalikud vahendid 
eraldatakse tervishoiuteenuste osutamiseks 
ettenähtud põhirahastamise raames.

(13) Tuleks välja töötada riiklik strateegia, 
mis täiendab antimikroobsete toimeainete 
arukale kasutamisele suunatud strateegiaid, 
millega võetakse tervishoiuteenustega 
seotud nakkuste ennetamine ja tõrje 
riikliku tervishoiu eesmärkidesse, ja mille 
sihiks on vähendada tervishoiuteenustega 
seotud nakkuste ohtu tervishoiuasutustes. 
On oluline, et selle riikliku strateegia osade 
rakendamiseks vajalikud vahendid 
eraldatakse tervishoiuteenuste osutamiseks 
ettenähtud põhirahastamise raames ja et 
tagatakse nende vahendite muutumatu 
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tase.

Or. pl

Selgitus

Rahastamise tase on oluline.

Muudatusettepanek 29
Philip Bushill-Matthews

Ettepanek võtta vastu soovitus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Lisaks peaksid liikmesriigid ja 
nende tervishoiuasutused kaaluma 
ühenduspersonali kasutamist, et toetada 
spetsialiseerunud meditsiiniõdesid 
erakorralist abi andvates haiglates ja 
kommunaalhaiglates.

Or. en

Muudatusettepanek 30
John Bowis

Ettepanek võtta vastu soovitus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Komisjon peaks esitama 
ettepanekud, kuidas ära hoida võltsitud 
ravimite levikut ning patsientide ja 
tervishoiutöötajate kahjustusi 
süstlatorkevigastuste tagajärjel.

Or. en
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Muudatusettepanek 31
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu soovitus
I osa – I a peatükk (uus) – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Liikmesriigid peaksid looma vahendid, 
millega vähendada Euroopas igal aastal 
tervishoiuteenuste kõrvalekallete tõttu 
kannatavate inimeste arvu, ning 
liikmesriike tuleks innustada seadma 
seejuures kõrgeid eesmärke kohalikul ja 
riiklikul tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Elizabeth Lynne

Ettepanek võtta vastu soovitus
I osa – I a peatükk (uus) – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Liikmesriigid peaksid looma vahendid, 
millega vähendada Euroopas igal aastal 
tervishoiuteenuste kõrvalekallete tõttu 
kannatavate inimeste arvu 20 % võrra, 
mis vastaks eesmärgile vähendada 2012. 
aastaks nimetatud kõrvalekaldeid 900 000 
juhtumi võrra aastas. Täiendav 
vähendamine 20 % võrra tuleks saavutada 
2015. aastaks. 

Or. en

Selgitus

20%-line vähendamine tuleks saavutada kuue aasta asemel kolme aastaga ning täiendav 
vähendamine 20% võrra peaks olema järgmise kolme aasta eesmärk.
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Muudatusettepanek 33
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu soovitus
I osa – I a peatükk (uus) – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Et vähendada tervishoiuteenuste 
kõrvalekaldeid, tuleks liikmesriike 
innustada seadma kohalikke ja riiklikke 
eesmärke, mis käsitlevad nakkustõrjele 
spetsialiseerunud meditsiinitöötajate 
töölevõtmist.

Or. en

Selgitus

Patsiendi ohutuse parandamiseks on vaja rohkem meditsiinitöötajaid, kes on 
spetsialiseerunud nakkustõrjele. Ent vajalike töötajate arv sõltub haiglas korraldatavast ravi 
liigist, seega tuleks eesmärgid seada kohalikul ja riigi tasandil.

Muudatusettepanek 34
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu soovitus
I osa – II peatükk – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Oma territooriumil patsiendi ohutuse 
eest vastutava pädeva asutuse või pädevate 
asutuste määramine.

(a) Oma territooriumil riigi ja 
omavalitsuse eri tasanditel patsiendi 
ohutuse eest vastutavate pädevate asutuste 
määramine ning rahvatervise parandamise 
meetmete järelevalve ja kooskõlastamine.

Or. pl

Selgitus

Kõigis liikmesriikides (nt Poolas) ei ole organeid, kes kooskõlastaksid tervishoiumeetmeid 
piirkondlikul tasandil.
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Muudatusettepanek 35
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu soovitus
I osa – II peatükk – punkt 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Ohutumate süsteemide, menetluste ja 
vahendite väljatöötamise toetamine, 
sealhulgas info- ja sidetehnoloogia 
kasutamine.

(c) Ohutumate ja kasutajasõbralikumate
süsteemide, menetluste ja vahendite 
väljatöötamise toetamine, sealhulgas info-
ja sidetehnoloogia kasutamine.

Or. it

Selgitus

Süsteemide, menetluste ja vahendite väljatöötamisel tuleb arvestada nende kasutajate 
vajaduste ja võimetega.

Muudatusettepanek 36
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu soovitus
I osa – II peatükk – punkt 2 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Teavitada patsiente raviriskidest ja 
kehtestada õiguslikud menetlused, mis 
hõlbustavad tervisekahjustuste tõttu 
nõuete esitamist ka ravimitootjatele.

Or. pl

Selgitus

Ühenduse uutes liikmesriikides ei ole paljud kahjukannatajad teadlikud oma õigustest ega tea 
seepärast, milliseid hüvitisi nad võivad saada ja kellelt.
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Muudatusettepanek 37
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu soovitus
I osa – II peatükk – punkt 3 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Võimaldavad esitada asjakohast teavet 
vigade, kõrvalekallete ja ohtlike 
olukordade ulatuse, liikide ja põhjuste 
kohta.

(a) Võimaldavad esitada asjakohast teavet 
vigade, kõrvalekallete ja ohtlike 
olukordade ulatuse, liikide ja põhjuste 
kohta ning nimetavad vastutavad isikud.

Or. pl

Selgitus

Patsient peab teadma, kes mille eest vastutab.

Muudatusettepanek 38
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu soovitus
I osa – II peatükk – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Liikmesriigid peaksid looma või 
tugevdama kõrvalekaldeid käsitlevaid 
aruandlus- ja õppesüsteeme, mis toimivad 
järgmiselt.

välja jäetud

(a) Võimaldavad esitada asjakohast teavet 
vigade, kõrvalekallete ja ohtlike 
olukordade ulatuse, liikide ja põhjuste 
kohta.
(b) Kutsuvad avatud ja õiglase 
tegutsemiskeskkonna loomise kaudu 
tervishoiutöötajaid juhtumitest aktiivselt 
teatama. Kõnealune teatamine peaks 
olema eraldatud liikmesriikide 
tervishoiutöötajate suhtes kehtivatest 
distsiplinaarsüsteemidest ja –menetlustest, 
samuti tuleks selgitada tervishoiutöötaja 
vastutusega seotud õiguslikke küsimusi.
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Or. de

Selgitus

Vigade teatamise süsteemide üleeuroopaline ja siduv kehtestamine tuleb tagasi lükata. See on 
vastuolus põhimõttega, mille kohaselt tervishoiuteenuste osutajatel on omavastutus ning 
liikmesriikidel pädevus oma süsteeme ise korraldada. 

Muudatusettepanek 39
John Bowis

Ettepanek võtta vastu soovitus
I osa – II peatükk – punkt 3 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Võimaldavad eri liikmesriikide 
tervishoiuasutuste vahelist 
konfidentsiaalset teabevahetust 
meditsiinitöötajate kohta, kes on 
tunnistatud süüdi hooletuses või 
eeskirjade eiramises. 

Or. en

Muudatusettepanek 40
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu soovitus
I osa – II peatükk – punkt 4 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Võimaldama kõigile 
tervishoiutöötajatele asjakohast haridust 
ja koolitust, kuidas nõuetekohaselt 
kasutada meditsiiniseadmeid kooskõlas 
kasutusjuhendis kirjeldatud funktsiooni ja 
tehniliste nõuetega, et ära hoida 
terviseohte ja kõrvalekaldeid, sealhulgas 
neid, mis tulenevad seadmete 
ettekavatsematust korduvkasutusest. 

Or. en
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Selgitus

 Tervishoiutöötajatel peavad olema ülihead teadmised selle kohta, kuidas funktsioneerivad 
ravis kasutatavad seadmed ja kuidas neid õigesti käsitseda. Üksnes see teadmine võimaldab 
neil minimeerida patsientide ja iseenda jaoks tekkivad ohud, mis võivad tuleneda 
meditsiiniseadmete valest kasutusest, näiteks korduvkasutamine seadmete puhul, mis on ette 
nähtud ja toodetud ühekordseks kasutuseks.

Muudatusettepanek 41
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu soovitus
I osa – II peatükk – punkt 5 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Koguma ELi tasandil patsiendi 
ohutusega seotud saavutuste laadi ja arvu 
kohta võrreldavaid andmeid ja teavet, mida 
üksteisega jagatakse, et hõlbustada 
üksteiselt õppimist ja koguda teavet 
prioriteetide seadmiseks.

(c) Koguma ELi tasandil patsiendi 
ohutusega seotud saavutuste laadi ja arvu 
kohta võrreldavaid andmeid ja teavet, mida 
üksteisega jagatakse, et hõlbustada 
üksteiselt õppimist ja koguda teavet 
prioriteetide seadmiseks. Andmete 
kogumise maht ja kulu ning andmete 
kasutamine ei tohi olla 
ebaproportsionaalsed eeldatava kasuga 
võrreldes. Andmeid tohib koguda vaid 
eesmärgi saavutamiseks 
(tervishoiuteenustega seotud nakkuste 
vähendamine ühise õppimise teel).
Prioriteetide seadmine võimalike 
järelmeetmete võtmiseks on üksnes 
liikmesriikide vastutusalas, sest tegemist 
on tervishoiusüsteemide 
korraldusküsimustega.

Or. de

Selgitus

Liikmesriikide nõutav koostöö komisjoniga klassifitseerimisel, kodifitseerimisel ja andmete 
kogumisel ei tohi viia selleni, et komisjon saab õiguse teha kogutud andmete alusel järeldusi.
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Muudatusettepanek 42
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu soovitus
I osa – II peatükk – punkt 6 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Soodustama võimalusi koostööks 
ning kogemuste ja parimate tavade 
vahetuseks haiglajuhtide, haiglapersonali 
ja patsientide organisatsioonide vahel 
kogu ELis, pidades silmas patsiendi 
ohutuse algatusi kohalikul tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Elizabeth Lynne

Ettepanek võtta vastu soovitus
I osa – III peatükk – punkt 1 – alapunkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) Võtta kasutusele tõhusad 
riskihindamise mehhanismid, sealhulgas 
patsiendi diagnostiline uuring enne ravi 
alustamist, et kiiresti kindlaks teha 
asjaolud, mis nõuavad täiendavaid 
ettevaatusabinõusid.

Or. en

Selgitus

Väga oluline on, et patsiente enne ravi alustamist uuritakse ning kiiresti diagnoositakse ja 
ravitakse nakkused nagu MRSA, et kaitsta nende patsientide tervist ja ära hoida teiste 
patsientide ja tervishoiutöötajate nakatumine.
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Muudatusettepanek 44
Elizabeth Lynne

Ettepanek võtta vastu soovitus
I osa – III peatükk – punkt 1 – alapunkt -a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a a) Asjakohaselt kaitsta 
tervishoiutöötajaid vaktsineerimise, 
kokkupuutejärgse profülaktika, 
diagnostiliste tavauuringute ja isikliku 
kaitsevarustusega ning kasutada 
meditsiiniseadmeid, mis vähendavad 
verega ülekantavate nakkuste ohtu.

Or. en

Selgitus

Tervishoiutöötajaid jälitab iga päev oht jääda nakkushaigustesse, mis võivad surmavad olla, 
ja nad võivad neid nakkuseid levitada patsientide hulgas ja oma ümbruskonnas.

Muudatusettepanek 45
Elizabeth Lynne

Ettepanek võtta vastu soovitus
I osa – III peatükk – punkt 1 – alapunkt -a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a b) Tõhusalt ennetada ja tõrjuda 
nakkusi pikaravi- ja taastusravihaiglates.

Or. en

Selgitus

Oluline on, et pikaravihaiglad kahe silma vahele ei jääks. Palju haigeid ühel pinnal, hoonete 
konstruktsioon, manustatavate ravimite rohkus, lamatised ja kateetrite kasutamine – see kõik 
soodustab hooldushaiglates MRSA ja teiste nakkuste teket ja levikut.
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Muudatusettepanek 46
Salvatore Tatarella

Ettepanek võtta vastu soovitus
I osa – III peatükk – punkt 1 – alapunkt b – uus taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Edendada kätehügieeni 
tervishoiutöötajate seas.

Or. en

Selgitus

Nakkused levivad enamasti tervishoiutöötajate ja teiste inimeste käte kaudu, kui on olnud 
kontakt nakatunud patsientidega või neid ümbritsevate pindadega.

Muudatusettepanek 47
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu soovitus
I osa – III peatükk – punkt 1 – alapunkt b – uus taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Parandada haiguste ennetust ja leviku 
tõkestamist meedikute ja parameedikute 
seas ning nende kaudu vajalike 
ettevaatusabinõudega, sealhulgas 
meditsiinipersonali vaktsineerimise 
programmidega. 

Or. it

Selgitus

Meedikud ja parameedikud on ohus, kuna nad võivad nakatuda haigustesse ja saada 
haiglanakkuseid, kuid nad ise on samas ka ohuallikad haiglanakkuste levitamisel. 
Liikmesriigid peavad seepärast hoolt kandma selle eest, et ohustatud ei oleks personali ega 
patsientide tervis. Et vähendada haiglanakkusi, on oluline korraldada muu hulgas üksnes 
personalile suunatud vaktsineerimiskampaaniaid.
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Muudatusettepanek 48
John Bowis

Ettepanek võtta vastu soovitus
I osa – III peatükk – punkt 1 – alapunkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) Teatama igast tervishoiuteenustega 
seotud nakkuse puhangust Haiguste 
Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskusele.

Or. en

Muudatusettepanek 49
John Bowis

Ettepanek võtta vastu soovitus
I osa – III peatükk – punkt 1 – alapunkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f b) Korraldada avalikkusele ja 
tervishoiutöötajatele teavituskampaaniaid 
eesmärgiga tõrjuda tavasid, mis toovad 
kaasa antibiootikum-resistentsuse. 

Or. en

Muudatusettepanek 50
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu soovitus
II osa – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Komisjon peaks kaaluma, kus saaks 
patsiendi ohutuse parandamiseks 
kehtivaid ühenduse õigusakte karmistada, 
näiteks selle tagamisega, et kui 
tervishoiutöötajad liiguvad Euroopas 
ühest riigist teise, jagavad 
tervishoiuvaldkonna reguleerivad 
asutused teavet mitte üksnes isikute algse 
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kvalifikatsiooni kohta, vaid ka nende 
distsiplinaarmenetluste kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Hanne Dahl

Ettepanek võtta vastu soovitus
1. lisa – esimene rida – teine veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhtum, mis põhjustab patsiendile kahju.
Kahju tähendab organismi struktuuri või 
funktsiooni kahjustust ja/või selle 
tagajärjel tekkivat kahjulikku mõju.

Juhtum, mis esineb ravi või haiglas 
viibimise tagajärjel, ei ole põhjustatud 
patsiendi haigusest ja tekitab kahju või 
oleks võinud kahju tekitada, kui seda 
juhtumit ei oleks eelnevalt ära hoitud või 
see poleks muude asjaolude tõttu 
juhtunud. Siia kuuluvad nii eelnevalt 
teadaolevad kui ka eelnevalt teadmata 
juhtumid ja vead.

Or. da

Selgitus

Koostajad on arvamusel, et uus määratlus on täpsem ja ulatuslikum, sest arvesse on võetud 
kaht olulist asjaolu:

1. tegemist on kahjuga, mis ei ole põhjustatud patsiendi haigusest ja

2. hõlmatakse juhtumid, mis oleks kahju tekitanud, kuid mis avastati õigeaegselt. See on 
oluline, et hõlmatakse sellised juhtumid ning seeläbi on neid edaspidi võimalik ära 
hoida.
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Muudatusettepanek 52
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu soovitus
1. lisa – neljas rida – teine veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asutus, milles tervishoiutöötajad annavad 
teise või kolmanda tasandi ravi.

Heategevuslik või riiklik või mitteriiklik 
tervishoiuasutus, milles vabatahtlikud või
tervishoiutöötajad annavad teise või 
kolmanda tasandi ravi.

Or. pl

Selgitus

Määratlus oma algsel kujul ei kajasta ELi liikmesriikide erinevaid tervishoiuorganisatsioone 
ega arvesta asjaolu, et kliinikuid, haiglaid või palliatiivse ravi asutusi võivad juhtida ka 
kiriklikud ordud, usuühendused, heategevuslikud institutsioonid ning sihtasutused.

Muudatusettepanek 53
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu soovitus
1. lisa – üheksas rida – teine veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Patsiendi kaitsmine tervishoiuteenustega 
seotud tarbetu kahju või võimaliku kahju 
eest.

Soovimatute juhtumite puudumine, 
kusjuures soovimatut juhtumit 
määratletakse kahjustava sündmusena, 
mis tuleneb pigem ravist kui haigusest. 
See soovimatu juhtum võib olla välditav 
või vältimatu.

Or. de
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Muudatusettepanek 54
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu soovitus
1. lisa – seitsmes rida – teine veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Haiglate raviüksuste/osakondade
meditsiinitöötajad, kes on ühenduslüliks 
oma raviüksuse/osakonna ja nakkuste 
ennetamise ja tõrje töörühma vahel. 
Nakkuskontrolli ühenduspersonal aitab 
edendada nakkuste ennetamist ja tõrjet oma 
raviüksuses/osakonnas ja annab 
tagasisidet nakkuste ennetamise ja tõrje 
töörühmale.

Vastavate valdkondade meditsiinitöötajad, 
kes on ühenduslüliks oma valdkonna ja 
nakkuste ennetamise ja tõrje töörühma 
vahel. Nakkuskontrolli ühenduspersonal 
aitab edendada nakkuste ennetamist ja 
tõrjet oma valdkonnas ja annab tagasisidet 
nakkuste ennetamise ja tõrje töörühmale.

Or. de

Selgitus

Siin tuleb eelistada neutraalset määratlust rõhutamaks, et nakkused võivad esineda mitte 
ainult haiglates, vaid ka muudes tervishoiuvaldkondades, näiteks arstipraksistes. Ka siin tuleb 
tagada patsiendi ohutuse kõrge tase, et järgmise raviprotseduuri ajal mitte ohustada teisi 
isikuid.

Muudatusettepanek 55
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu soovitus
2. lisa – 1. peatükk – punkt 1 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Aktsepteerima ja soodustama info-
ja sidetehnoloogia vahendite, nt 
elektrooniliste kasutusjuhendite 
tarvitamist, et parandada kasutajate 
meditsiiniseadmete tundmist.

Or. en
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Selgitus

Kui parandada tervishoiutöötajate teadmisi meditsiiniseadmete korrektse toimimise ja 
kasutuse kohta, siis vähenevad ka vale kasutuse tõenäolisus ja oht patsientidele, keda nende 
seadmetega ravitakse. Info- ja sidetehnoloogia uued vahendid nagu nt elektroonilised 
kasutusjuhendid, mis sisaldavad ka pilte või videolõike, võivad aidata oluliselt parandada 
meditsiiniseadmete tundmist.

Muudatusettepanek 56
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu soovitus
2. lisa – 1. peatükk – punkt 2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Jagama patsientidele teavet kaebuste 
esitamise korra ning olemasolevate 
õiguskaitsevahendite ja hüvitiste kohta 
juhuks, kui neile on tervishoiuteenustega 
kahju tekitatud, ning kohaldatavate 
tingimuste kohta.

(a) Jagama patsientidele teavet kaebuste 
esitamise korra ning olemasolevate 
õiguskaitsevahendite ja hüvitiste, aga ka 
riiklike- ja eraasutuste võimalike 
kahjutasude kohta juhuks, kui neile on 
tervishoiuteenustega kahju tekitatud, ning 
kohaldatavate tingimuste kohta.

Or. pl

Selgitus

Abi patsiendile või tema perele nõuete esitamisel.

Muudatusettepanek 57
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu soovitus
2. lisa – 1. peatükk – punkt 4 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) Võimaldama kõigile 
tervishoiutöötajatele asjakohast haridust 
ja koolitust, kuidas nõuetekohaselt 
kasutada meditsiiniseadmeid kooskõlas 
kasutusjuhendis kirjeldatud funktsiooni ja 
tehniliste nõuetega, et ära hoida 
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terviseohte ja kõrvalekaldeid, sealhulgas 
neid, mis tulenevad seadmete 
ettekavatsematust korduvkasutusest.

Or. en

Selgitus

Tervishoiutöötajatel peavad olema ülihead teadmised selle kohta, kuidas funktsioneerivad 
ravis kasutatavad seadmed ja kuidas neid õigesti käsitseda. Üksnes see teadmine võimaldab 
neil minimeerida patsientide ja iseenda jaoks tekkivad ohud, mis võivad tuleneda 
meditsiiniseadmete valest kasutusest, näiteks korduvkasutamine seadmete puhul, mis on ette 
nähtud ja toodetud ühekordseks kasutuseks.

Muudatusettepanek 58
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu soovitus
2. lisa – 2. peatükk – punkt 1 – alapunkt a – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Integreerima nakkuste ennetamise ja tõrje 
meetmed patsiendi raviplaani.

Integreerima nakkuste ennetamise ja tõrje 
meetmed patsientide raviplaani, kaasa 
arvatud personalile vajalikud 
vaktsineerimiskampaaniad.

Or. it

Selgitus

Meedikud ja parameedikud on ohus, kuna nad võivad nakatuda haigustesse ja saada 
haiglanakkuseid, kuid nad ise on samas ka ohuallikad haiglanakkuste levitamisel. 
Liikmesriigid peavad seepärast hoolt kandma selle eest, et ohustatud ei oleks personali ega 
patsientide tervis. Et vähendada haiglanakkusi, on oluline korraldada muu hulgas üksnes 
personalile suunatud vaktsineerimiskampaaniaid.


