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Pakeitimas 19
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Prasta pacientų sauga yra rimta 
visuomenės sveikatos problema ir didelė 
ekonominė našta esant ribotiems sveikatos 
priežiūros ištekliams. Daugumos 
nepageidaujamų reiškinių ligoninėse ir 
pirminėje sveikatos priežiūroje galima 
išvengti atsižvelgiant į daugeliu atvejų 
pasireiškiančius sisteminius veiksnius.

(3) Prasta pacientų sauga yra rimta 
visuomenės sveikatos problema ir didelė 
ekonominė našta esant ribotiems sveikatos 
priežiūros ištekliams. Daugumos 
nepageidaujamų reiškinių ligoninėse ir 
pirminės sveikatos priežiūros srityje 
galima išvengti, kadangi minėtieji 
reiškiniai daugeliu atvejų susiję su ribotu 
finansavimu ir sisteminiais veiksniais.

Or. pl

Pagrindimas

Atsižvelgiant į sisteminių veiksnių ir organizacinės struktūros pokyčius padėtis nepagerės, jei 
nebus nuosekliai didinamas sveikatos priežiūros sričiai skiriamas finansavimas.

Pakeitimas 20
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Prasta pacientų sauga yra rimta 
visuomenės sveikatos problema ir didelė 
ekonominė našta esant ribotiems sveikatos 
priežiūros ištekliams. Daugumos 
nepageidaujamų reiškinių ligoninėse ir 
pirminėje sveikatos priežiūroje galima 
išvengti atsižvelgiant į daugeliu atvejų 
pasireiškiančius sisteminius veiksnius.

(3) Prasta pacientų sauga yra rimta 
visuomenės sveikatos problema ir didelė 
ekonominė našta esant ribotiems sveikatos 
priežiūros ištekliams. Daugumos 
nepageidaujamų reiškinių ligoninėse ir 
pirminės sveikatos priežiūros srityje, 
įskaitant nepageidaujamus reiškinius, 
susijusius su klaidinga diagnoze ir (arba) 
gydymo klaidomis, galima išvengti, 
kadangi minėtieji reiškiniai daugeliu atvejų 
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susiję su sisteminiais veiksniais.

Or. it

Pagrindimas

Pateiktame poveikio vertinime (COM(2008)3005) nurodyta, kad gydymo klaidos ir klaidingos 
diagnozės yra vienos svarbiausių nepageidaujamų reiškinių, atsiradusių gydymo metu, 
priežasčių.

Pakeitimas 21
Elizabeth Lynne

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Su sveikatos priežiūra susijusios 
infekcijos  tai dėl gydymo atsiradę 
nepageidaujami reiškiniai, kurių būtų 
galima lengvai išvengti. Valstybės narės 
turėtų skirti lėšų siekdamos iki 2012 m. 
sumažinti pacientų, kasmet patiriančių 
minėtuosius nepageidaujamus reiškinius  
Europoje, skaičių 20 proc., o iki 2015 m. 
 dar 20 proc. 

Or. en

Pagrindimas

Nepageidaujamų reiškinių skaičius turi būti sumažintas 20 proc. per trejus metus, o ne per 
šešerius metus, be to, turėtų būti siekiama per tolesnius trejus metus šių reiškinių skaičių 
sumažinti dar 20 proc.
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Pakeitimas 22
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Iš turimų duomenų akivaizdu, kad ES 
valstybės narės veiksmingas ir visapusiškas 
pacientų saugos strategijas rengia ir 
įgyvendina nevienodai sparčiai. Todėl šia 
iniciatyva siekiama sukurti pagrindą 
politikos formavimui skatinti ir imtis 
tolesnių veiksmų valstybėse narėse ir 
tarptautiniu mastu siekiant spręsti pacientų 
saugos problemas, su kuriomis susiduria 
ES.

(7) Iš turimų duomenų akivaizdu, kad ES 
valstybės narės veiksmingas ir visapusiškas 
pacientų saugos strategijas rengia ir 
įgyvendina nevienodai sparčiai. Todėl šia 
iniciatyva siekiama sukurti pagrindą 
politikos formavimui skatinti ir imtis 
tolesnių veiksmų valstybėse narėse ir 
tarptautiniu mastu siekiant spręsti pacientų 
saugos problemas, su kuriomis susiduria 
ES, visų pirma sveikatos priežiūros įstaigų 
ir institucijų atsakomybės už žmonių 
sveikatą klausimą.

Or. pl

Pagrindimas

Turi būti pabrėžiama atsakomybė už paciento sveikatą.

Pakeitimas 23
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Iš turimų duomenų akivaizdu, kad ES 
valstybės narės veiksmingas ir visapusiškas 
pacientų saugos strategijas rengia ir 
įgyvendina nevienodai sparčiai. Todėl šia 
iniciatyva siekiama sukurti pagrindą 
politikos formavimui skatinti ir imtis 
tolesnių veiksmų valstybėse narėse ir 
tarptautiniu mastu siekiant spręsti pacientų 
saugos problemas, su kuriomis susiduria 
ES.

(7) Iš turimų duomenų akivaizdu, kad ES 
valstybės narės veiksmingas ir visapusiškas 
pacientų saugos strategijas rengia ir 
įgyvendina nevienodai sparčiai. Todėl šia 
iniciatyva siekiama sukurti pagrindą 
politikos formavimui skatinti ir imtis 
tolesnių veiksmų valstybėse narėse ir 
tarptautiniu mastu siekiant spręsti pacientų 
saugos problemas, su kuriomis susiduria 
ES. Tačiau pagal Europos bendrijos 
steigimo sutarties 152 straipsnį 
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draudžiama kištis į valstybių narių 
kompetencijos sritį.

Or. de

Pagrindimas

Laikomasi nuomonės, kad reikėtų išvengti dvigubo darbo. Pasaulio sveikatos organizacijos 
(PSO) veikla ir Europos Tarybos rekomendacijos pacientų saugos klausimais turi būti 
atidžiai įvertinamos ir prireikus Bendrijos lygmeniu imamasi tolesnių priemonių, kurios 
padėtų užtikrinti tarpusavio sąveiką. Vis dėlto, atsižvelgiant į 152 straipsnį, Europos lygmeniu 
negalima teikti išsamių nurodymų ir gairių pacientų saugos klausimu.

Pakeitimas 24
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Pacientai turėtų būti geriau 
informuojami ir skatinami dalyvauti 
pacientų saugos procese; juos reikėtų 
geriau informuoti apie saugos lygius ir kaip 
galima rasti prieinamą visapusišką 
informaciją apie skundų teikimo ir žalos 
atlyginimo sistemas.

(8) Pacientai turėtų būti geriau 
informuojami ir skatinami dalyvauti 
pacientų saugos procese; juos reikėtų 
geriau informuoti apie saugos lygius, 
skiriamus vaistus ir kaip galima rasti 
prieinamą visapusišką informaciją apie 
skundų prieš sveikatos priežiūros įstaigas 
ir institucijas bei vaistų gamintojus
teikimo ir žalos atlyginimo sistemas;

Or. pl

Pagrindimas

Teikiant informaciją pacientams turėtų būti aiškiai įvardyti taip pat ir vaistų gamintojai.
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Pakeitimas 25
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Pacientai turėtų būti geriau 
informuojami ir skatinami dalyvauti 
pacientų saugos procese; juos reikėtų 
geriau informuoti apie saugos lygius ir kaip 
galima rasti prieinamą visapusišką 
informaciją apie skundų teikimo ir žalos 
atlyginimo sistemas.

(8) Pacientai turėtų būti geriau 
informuojami ir skatinami dalyvauti 
pacientų saugos procese; juos reikėtų 
geriau informuoti apie saugos lygius ir kaip 
galima rasti prieinamą visapusišką 
informaciją apie skundų teikimo ir žalos 
atlyginimo sistemas. Žalos atlyginimo 
būdų ir procedūros klausimai patenka į 
atitinkamos valstybės narės kompetencijos 
sritį. 

Or. de

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad piliečiai, nukentėję dėl sveikatos priežiūros sistemos klaidų, gautų 
tinkamą kompensaciją. Kalbant apie tarpvalstybinius atvejus Europos Sąjungoje, taikytina 
teisė nustatoma atsižvelgiant į reglamentus „Roma I“ ir„Roma II“. Draudžiama kištis į 
valstybių narių kompetencijos sritį.

Pakeitimas 26
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Siekiant sukurti veiksmingas ir 
skaidrias pacientų saugos programas, 
struktūrinius padalinius bei politiką, reikėtų 
rinkti palyginamus ir kaupiamus duomenis 
Bendrijos lygmeniu, o gerosios patirties 
pavyzdžius skleisti valstybėms narėms. 
Siekiant sudaryti geresnes savitarpio 
mokymosi galimybes, reikia parengti 
bendrą pacientų saugos terminiją ir bendrus 
rodiklius bendradarbiaujant valstybėms 

(10) Siekiant sukurti veiksmingas ir 
skaidrias pacientų saugos programas, 
struktūrinius padalinius bei politiką, reikėtų 
rinkti palyginamus ir kaupiamus duomenis 
Bendrijos lygmeniu, o gerosios patirties 
pavyzdžius skleisti valstybėms narėms. Šie 
duomenys gali būti naudojami tik siekiant 
užtikrinti pacientų saugą ir sumažinti su 
sveikatos priežiūra susijusių infekcijų 
skaičių. Siekiant sudaryti geresnes 
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narėms ir Europos Komisijai, atsižvelgiant 
į atitinkamų tarptautinių organizacijų 
atliktą darbą.

savitarpio mokymosi galimybes, reikia 
parengti bendrą pacientų saugos terminiją 
ir bendrus rodiklius bendradarbiaujant 
valstybėms narėms ir Europos Komisijai, 
atsižvelgiant į atitinkamų tarptautinių 
organizacijų atliktą darbą.

Or. de

Pagrindimas

Kaupiant minėtuosius duomenis būtina pabrėžti duomenų apsaugos svarbą. Turi būti 
užkirstas kelias piktnaudžiavimui.

Pakeitimas 27
Kathy Sinnott

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Kadangi ligoninėse gydomi vyresnio 
amžiaus asmenys dažniau užkrečiami 
infekcinėmis ligomis, turėtų būti ištirti 
šios konkrečios pacientų grupės poreikiai 
ir imtasi priemonių siekiant skatinti jų 
reabilitaciją ir sveikimą.

Or. en

Pagrindimas

Vyresnio amžiaus žmonių imuninė sistema dažnai silpnesnė, taigi gydomi ligoninėje jie 
dažniau nei jauni žmonės užsikrečia infekcinėmis ligomis. Turėtų būti ištirti specialūs šių 
asmenų poreikiai, kadangi vyresnio amžiaus pacientams turi būti užtikrintas ne prastesnio 
lygio gydymas nei kitiems piliečiams ir siektinas tikslas turi būti visų piliečių reabilitacija.
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Pakeitimas 28
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Reikėtų parengti tikslines racionalaus 
antimikrobinių medžiagų naudojimo 
strategijas papildančią nacionalinę 
strategiją, įtraukiant su sveikatos priežiūra 
susijusių infekcijų prevenciją ir kontrolę į 
nacionalinius visuomenės sveikatos
politikos tikslus ir siekiant mažinti su 
sveikatos priežiūra susijusių infekcijų 
riziką sveikatos priežiūros įstaigose. 
Svarbu, kad nacionalinės strategijos 
priemonėms įgyvendinti būtų skiriama 
pakankamai sveikatos priežiūros paslaugų 
teikimui skiriamų finansinių išteklių.

(13) Reikėtų parengti tikslines racionalaus 
antimikrobinių medžiagų naudojimo 
strategijas papildančią nacionalinę 
strategiją, įtraukiant su sveikatos priežiūra 
susijusių infekcijų prevenciją ir kontrolę į 
nacionalinius visuomenės sveikatos 
politikos tikslus ir siekiant mažinti su 
sveikatos priežiūra susijusių infekcijų 
riziką sveikatos priežiūros įstaigose. 
Svarbu, kad nacionalinės strategijos 
priemonėms įgyvendinti būtų skiriama 
pakankamai sveikatos priežiūros paslaugų 
teikimui skiriamų finansinių išteklių ir kad 
būtų išlaikomas nepakitęs šių išteklių 
lygis.

Or. pl

Pagrindimas

Finansavimo lygis yra esminis klausimas.

Pakeitimas 29
Philip Bushill-Matthews

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Be to, valstybės narės ir jų sveikatos 
priežiūros įstaigos turėtų apsvarstyti 
galimybę įdarbinti su infekcijų kontrole 
susijusius darbuotojus, kurie padėtų 
ligonių priežiūros specialistams, 
dirbantiems skubią medicininę pagalbą 
teikiančių įstaigų ir municipalinių 
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ligoninių klinikiniuose skyriuose. 

Or. en

Pakeitimas 30
John Bowis

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Komisija turėtų pateikti pasiūlymą, 
kaip būtų galima užkirsti kelią padirbtų 
vaistų platinimui ir žalai, kurią dėl 
sužeidimų injekcinėmis adatomis patiria 
pacientai ir sveikatos priežiūros sistemos 
darbuotojai.

Or. en

Pakeitimas 31
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
I dalies I a skyriaus (naujo) 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Valstybės narės turėtų skirti būtinų 
lėšų siekdamos sumažinti asmenų, kurie 
kasmet nukenčia dėl nepageidaujamų 
reiškinių, susijusių su gydymu, skaičių, be 
to, jos turėtų būti skatinamos vietos ir 
nacionaliniu lygmenimis užsibrėžti 
atitinkamus plačių užmojų tikslus. 

Or. en

Pakeitimas 32
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Elizabeth Lynne

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
I dalies I a skyriaus (naujo) 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Valstybės narės turėtų skirti būtinų 
lėšų siekdamos 2012 m. 20 proc., t. y. 
900 000, sumažinti asmenų, kurie 
nukenčia dėl nepageidaujamų reiškinių, 
susijusių su gydymu, skaičių. Iki 2015 m. 
šis skaičius turėtų būti sumažintas dar 
20 proc.

Or. en

Pagrindimas

Nepageidaujamų reiškinių skaičius turi būti sumažintas 20 proc. per trejus metus, o ne per 
šešerius metus, be to, turėtų būti siekiama per tolesnius trejus metus šių reiškinių skaičių 
sumažinti dar 20 proc.

Pakeitimas 33
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
I dalies I a skyriaus (naujo) 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Norint, kad sumažėtų su gydymu 
susijusių nepageidaujamų reiškinių 
skaičius, valstybės narės turėtų būti 
skatinamos vietos ir nacionaliniu 
lygmenimis numatyti tikslą įdarbinti 
sveikatos priežiūros specialistus, kurie 
specializuotųsi infekcijų kontrolės srityje.

Or. en

Pagrindimas

Norint užtikrinti aukštesnius pacientų saugos standartus būtina, kad didesnė dalis sveikatos  
priežiūros specialistų specializuotųsi infekcijų kontrolės srityje. Konkretus reikiamas šių 
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specialistų skaičius priklauso nuo ligoninėje teikiamų gydymo paslaugų pobūdžio, taigi 
atitinkami tikslai turėtų būti nustatomi vietos ir nacionaliniu lygmenimis. 

Pakeitimas 34
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
I dalies II skyriaus 1 punkto a dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) savo teritorijoje skirdamos 
kompetentingą instituciją (-as), atsakingas 
už pacientų saugą;

(a) savo teritorijoje įvairiais valstybės ir 
savivaldybių valdymo lygmenimis 
skirdamos kompetentingas institucijas, 
atsakingas už pacientų saugą ir priemonių, 
kuriomis siekiama gerinti visuomenės 
sveikatą, priežiūrą bei koordinavimą;

Or. pl

Pagrindimas

Ne visose valstybėse narėse veikia sveikatos priežiūros priemones regionų lygmeniu 
koordinuojančios įstaigos, kaip tai yra Lenkijoje. 

Pakeitimas 35
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
I dalies II skyriaus 1 punkto c dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) palaikydamos saugesnių sistemų, 
procesų ir priemonių kūrimą, įskaitant 
informacijos ir komunikacijos technologijų 
naudojimą.

(c) palaikydamos saugesnių ir vartotojams 
patogių naudotis sistemų, procesų ir 
priemonių kūrimą, įskaitant informacijos ir 
komunikacijos technologijų naudojimą.

Or. it

Pagrindimas

Kuriant sistemas, nustatant procesus ir priemones turi būti atsižvelgiama į vartotojų reikmes 
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ir gebėjimus.

Pakeitimas 36
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
I dalies II skyriaus 2 punkto ba dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) informuojant pacientus apie riziką, 
susijusią su gydymu, ir nustatant teisines 
procedūras, kad būtų sudarytos 
palankesnės sąlygos pateikti reikalavimus 
dėl sveikatai padarytos žalos atlyginimo, 
įskaitant vaistų gamintojams teikiamus 
minėtuosius reikalavimus.

Or. pl

Pagrindimas

Naujose Bendrijos valstybėse narėse daugelis nukentėjusiųjų nėra informuoti apie savo teises
ir nežino, kokias kompensacijas jie gali gauti ir iš ko šių kompensacijų galima reikalauti. 

Pakeitimas 37
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
I dalies II skyriaus 3 punkto a dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) teikti adekvačią informaciją apie klaidų, 
nepageidaujamų reiškinių ir panašių 
problemų mastą, tipus ir priežastis;

(a) teikti adekvačią informaciją apie klaidų, 
nepageidaujamų reiškinių ir panašių 
problemų mastą, tipus ir priežastis, taip pat 
nurodyti už tai atsakingus asmenis;

Or. pl

Pagrindimas

Pacientas turi žinoti, kas atsakingas už klaidą.
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Pakeitimas 38
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
I dalies II skyriaus 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Valstybės narės turėtų sukurti arba 
stiprinti pranešimų apie nepageidaujamus 
reiškinius ir mokymosi sistemas, kurios 
leistų:

Išbraukta.

(a) teikti adekvačią informaciją apie 
klaidų, nepageidaujamų reiškinių ir 
panašių problemų mastą, tipus ir 
priežastis;
(b) skatinti sveikatos priežiūros sistemos 
darbuotojus aktyviau teikti informaciją 
formuojant skaidrią ir sąžiningą 
pranešimų teikimo sistemą. Ši pranešimų 
teikimo sistema turėtų būti atskirta nuo 
valstybių narių sveikatos priežiūros 
sistemos darbuotojų drausminės 
atsakomybės sistemų ir procedūrų, o 
sveikatos priežiūros sistemos darbuotojų 
atsakomybės teisiniai klausimai turėtų 
būti patikslinti.

Or. de

Pagrindimas

Reikėtų atmesti pasiūlymą Europos lygmeniu numatyti pranešimų apie klaidas sistemą, kuri 
atitinkamais atvejais būtų privaloma. Tai prieštarauja už sveikatos priežiūrą atsakingų 
asmenų atsakomybės už savo veiksmus ir valstybių narių organizacinės kompetencijos 
principams.

Pakeitimas 39
John Bowis

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
I dalies II skyriaus 3 punkto ba dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) užtikrinti, kad atskirų valstybių narių 
sveikatos priežiūros įstaigos 
konfidencialiai keistųsi informacija apie 
sveikatos priežiūros specialistus, kurie 
buvo pripažinti kaltais dėl aplaidumo arba 
gydymo metu padarytų klaidų. 

Or. en

Pakeitimas 40
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
I dalies II skyriaus 4 punkto ba dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) skatindamos tinkamą visų sveikatos 
priežiūros sistemos darbuotojų lavinimą ir 
mokymą, kad jie galėtų pagal paskirtį 
naudoti medicininius prietaisus, 
atsižvelgdami į jų funkcijas ir naudojimo 
instrukcijose pateikiamus duomenis, 
siekiant nesukelti pavojaus sveikatai ir 
išvengti nepageidaujamų reiškinių, 
įskaitant reiškinius, susijusius su 
neatsargiu pakartotiniu pagalbinių 
priemonių naudojimu. 

Or. en

Pagrindimas

Sveikatos priežiūros sistemos darbuotojai turėtų turėti kuo daugiau žinių apie tinkamą 
medicininių gaminių, kuriuos jie naudoja gydymo metu, funkcionavimą ir apie tinkamą darbą 
su jais. Tik turėdami šių žinių jie gali kuo labiau sumažinti pacientams ir jiems patiems 
kylantį pavojų, susijusį su netinkamu medicininių prietaisų naudojimu, pvz., pakartotiniu 
pagalbinių medicininių priemonių, kurios skirtos tik vienam pacientui ir atitinkamai 
pagamintos, naudojimu.  

Pakeitimas 41
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Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
I dalies II skyriaus 5 punkto c dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) rinkdamos palyginamus duomenis ir 
informaciją apie pacientų saugos 
priemonių rezultatus pagal jų tipą ir skaičių 
ES lygmeniu ir dalydamosi jais, sudarant 
geresnes galimybes savitarpio mokymuisi 
ir prioritetų nustatymui.

(c) rinkdamos palyginamus duomenis ir 
informaciją apie pacientų saugos 
priemonių rezultatus pagal jų tipą ir skaičių 
ES lygmeniu ir dalydamosi jais, sudarant 
geresnes galimybes savitarpio mokymuisi 
ir prioritetų nustatymui. Duomenų 
kaupimo mastas ir dedamos pastangos bei 
šių duomenų panaudojimas turi būti 
proporcingi numatomai naudai.
Duomenys gali būti kaupiami tik siekiant 
konkretaus tikslo (bendrai mokantis 
sumažinti su gydymu susijusio užkrėtimo 
infekcijomis atvejų skaičių). Kadangi 
kalbama apie sveikatos priežiūros 
sistemos organizavimo klausimus, tik 
valstybės narės kompetentingos nustatyti 
prioritetus imdamosi galimų tolesnių 
priemonių. 

Or. de

Pagrindimas

Nors skatinamas valstybių narių bendradarbiavimas su Europos Komisija siekiant 
klasifikuoti, apibendrinti ir kaupti duomenis, Europos Komisijai negali būti suteikta teisė 
daryti išvadas atsižvelgiant į sukauptus duomenis. 

Pakeitimas 42
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
I dalies II skyriaus 6 punkto ba dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) sudarydamos galimybes ligoninių 
administracijai, klinikų darbuotojams ir 
pacientų grupėms bendradarbiauti visos 
ES lygmeniu, keistis patirtimi ir 
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informacija apie pasiteisinusią praktiką 
įgyvendinant iniciatyvas, kuriomis vietos 
lygmeniu būtų siekiama užtikrinti 
pacientų saugą.   

Or. en

Pakeitimas 43
Elizabeth Lynne

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
I dalies III skyriaus 1 punkto -a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-a) numatyti veiksmingas rizikos 
įvertinimo priemones, įskaitant 
diagnostinį tyrimą prieš pradedant 
gydymą siekiant nedelsiant nustatyti 
aplinkybes, į kurias atsižvelgiant būtina 
imtis papildomų apsaugos priemonių; 

Or. en

Pagrindimas

Itin svarbu, kad prieš pradedant gydymą pacientai būtų ištirti ir kad infekcijos, pvz., 
meticilinui atsparaus Staphylococcus aureus (MRSA) infekcija, būtų nedelsiant nustatomos ir 
gydomos siekiant apsaugoti tam tikro paciento sveikatą ir pasirūpinti, kad neužsikrėstų kiti 
sveikatos priežiūros įstaigoje esantys pacientai ir darbuotojai. 

Pakeitimas 44
Elizabeth Lynne

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
I dalies III skyriaus 1 punkto -aa dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-aa) užtikrinti tinkamą sveikatos 
priežiūros sistemos darbuotojų apsaugą 
naudojant skiepus, poekspozicinės 
profilaktikos priemones, reguliarius 
diagnostinius tyrimus, asmenines 
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apsaugos priemones ir medicininius 
prietaisus, kurie padeda sumažinti kraujo 
infekcijų riziką;  

Or. en

Pagrindimas

Sveikatos priežiūros sistemos darbuotojai kasdien susiduria su pavojumi užsikrėsti 
infekcijomis, kurios gali būti mirtinos, taip pat gali platinti infekcinį užkratą bendraudami su 
pacientais ir asmenimis už ligoninės ribų. 

Pakeitimas 45
Elizabeth Lynne

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
I dalies III skyriaus 1 punkto -ab dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-ab) užtikrinti veiksmingą apsaugą nuo 
infekcijų ir sumažinti užsikrėtimo 
infekcijomis pavojų ilgalaikės slaugos ir 
reabilitacijos įstaigose;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu nepamišti paminėti ilgalaikės slaugos namų. Bendras gyvenimas ankštoje erdvėje, 
pastatų konstrukcija, didelis skiriamų medikamentų skaičius, dėl ilgo gulėjimo atsirandančios 
pragulos, kateterių naudojimas  visi šie veiksniai prisideda prie to, kad slaugos namuose 
susidarytų idealios sąlygos atsirasti ir plisti meticilinui atsparaus Staphylococcus aureus
(MRSA) infekcijai ir kitoms infekcijoms.     

Pakeitimas 46
Salvatore Tatarella

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
I dalies III skyriaus 1 punkto b dalies nauja įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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 skatinti sveikatos priežiūros specialistų 
rankų higieną;

Or. en

Pagrindimas

Infekcijų užkratų paprastai patenka ant sveikatos priežiūros sistemos darbuotojų ir kitų 
asmenų, kurie palaiko kontaktą su užsikrėtusiu pacientu arba liečia jų aplinkoje esančių 
daiktų paviršius, rankų.

Pakeitimas 47
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
I dalies III skyriaus 1 punkto b dalies nauja įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 pagerinti prevenciją ir kovą su ligų 
plitimu tarp medicinos darbuotojų ir 
pagalbinio medicinos personalo, kovoti su 
šių asmenų platinamomis ligomis ir šiuo 
tikslu imtis būtinų apsaugos priemonių, 
pvz., įgyvendinti minėtųjų asmenų 
skiepijimo programas;   

Or. it

Pagrindimas

Medicinos specialistams ir paramedikams ne tik gresia pavojus užsikrėsti ligomis ir 
ligoninėse plintančiomis infekcijomis, tačiau jie patys gali kelti pavojų ir užkrėsti 
minėtosiomis infekcijomis. Atsižvelgdamos į tai, valstybės narės turi užtikrinti, kad būtų 
išvengta pavojaus ir darbuotojų, ir pacientų sveikatai. Siekiant sumažinti ligoninėse kylančių 
infekcijų plitimą svarbu, be kita ko, įgyvendinti darbuotojų skiepijimo programas. 

Pakeitimas 48
John Bowis

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
I dalies III skyriaus 1 punkto fa dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) pranešti Europos ligų prevencijos ir 
kontrolės centrui apie bet kokią 
epidemiją, kilusią dėl infekcijų, susijusių 
su sveikatos priežiūra; 

Or. en

Pakeitimas 49
John Bowis

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
I dalies III skyriaus 1 punkto fb dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fb) įgyvendinti informavimo kampanijas, 
skirtas visuomenei ir sveikatos priežiūros 
sistemos darbuotojams, siekiant apriboti 
praktiką, dėl kurios didėja atsparumas 
antibiotikams;

Or. en

Pakeitimas 50
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
II dalies 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Komisija turėtų apsvarstyti, kokios 
galiojančios Bendrijos teisės nuostatos 
galėtų būti sugriežtintos siekiant pagerinti 
pacientų saugą, pvz., užtikrinant, kad tuo 
atveju, kai sveikatos priežiūros specialistai 
vyksta dirbti į kitą valstybę, sveikatos 
priežiūros srities reguliavimo institucijos 
keistųsi informacija apie drausmines 
procedūras prieš konkrečius asmenis, o 
ne tik informacija apie jų anksčiau įgytą 
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kvalifikaciją; 

Or. en

Pakeitimas 51
Hanne Dahl

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
I priedo 1 eilutės 2 stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Incidentas, dėl kurio pacientas patiria žalą. 
Žala reiškia kūno dalies pažeidimą arba 
funkcijos sutrikimą ir (arba) bet kokį jo 
sukeltą žalingą poveikį.

Kaip gydymo arba buvimo ligoninėje 
pasekmė kilęs incidentas, kuris nėra 
susijęs su paciento liga ir dėl kurio 
pacientas patiria žalą arba būtų patyręs 
žalą, jeigu nebūtų imtasi apsaugos 
priemonių arba jei nebūtų atsiradusių 
kitų aplinkybių, dėl kurių incidentas 
neįvyko. Tai taikoma ir iš anksto 
numatytiems, ir iš anksto nenumatytiems 
incidentams bei klaidoms. 

Or. da

Pagrindimas

Rengėjai laikosi nuomonės, kad ši apibrėžtis būtų tikslesnė ir išsamesnė, jei būtų įtraukti du 
esminiai aspektai: 

1. žala, nesusijusi su paciento liga, ir

2. įvykiai, kurie galėjo sukelti žalą, tačiau jiems laiku buvo užkirstas kelias. Svarbu, kad 
būtų atsižvelgiama į minėtuosius įvykius ir kad ateityje jų būtų galima išvengti. 

Pakeitimas 52
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
I priedo 4 eilutės 2 stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įstaiga, kurioje sveikatos priežiūros Labdaringa, viešoji arba neviešoji 
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sistemos darbuotojai teikia antrinės ar 
tretinės sveikatos priežiūros paslaugas.

sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje 
savanoriai arba sveikatos priežiūros 
sistemos darbuotojai teikia antrinės ar 
tretinės sveikatos priežiūros paslaugas.

Or. pl

Pagrindimas

Į pirmąjį apibrėžties variantą neįtrauktos ES valstybėse narėse veikiančios įvairios sveikatos 
priežiūros sistemos organizacijos ir neatsižvelgiama į tai, kad klinikas, ligonines arba 
paliatyvinės priežiūros įstaigas gali steigti bažnytiniai ordinai, religinės bendruomenės ir 
labdaringos institucijos bei fondai. 

Pakeitimas 53
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
I priedo 9 eilutės 2 stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galimybė pacientui išvengti nereikalingos 
ar potencialios žalos, susijusios su 
sveikatos priežiūros paslaugomis.

Galimybė išvengti nepageidaujamų 
reiškinių, kurie suprantami kaip 
incidentai, dėl kurių patiriama žala ir 
kurie susiję su gydymu, o ne su liga. Šie 
nepageidaujami reiškiniai gali būti 
skirstomi į reiškinius, kurių galima 
išvengti ir kurių išvengti negalima. 

Or. de

Pakeitimas 54
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
I priedo 7 eilutės 2 stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sveikatos priežiūros specialistai, kurie 
dirba klinikiniuose padaliniuose 
(skyriuose) ir palaiko tų padalinių (skyrių)
ir infekcijų prevencijos ir kontrolės grupės 

Sveikatos priežiūros specialistai, kurie 
dirba atitinkamose darbo srityse ir palaiko 
savo darbo srities ir infekcijų prevencijos 
ir kontrolės grupės ryšį. Su infekcijų 
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ryšį. Su infekcijų kontrole susiję 
darbuotojai padeda organizuoti infekcijų 
prevenciją ir kontrolę atitinkamuose 
padaliniuose (skyriuose) ir teikia 
informaciją infekcijų prevencijos ir 
kontrolės grupei.

kontrole susiję darbuotojai padeda 
organizuoti infekcijų prevenciją ir kontrolę 
atitinkamose darbo srityse ir teikia 
informaciją infekcijų prevencijos ir 
kontrolės grupei.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo atveju reikėtų numatyti neutralesnę apibrėžtį siekiant atkreipti dėmesį į tai, kad infekcijų 
gali kilti ne tik ligoninėse, bet ir kitose sveikatos priežiūros sistemos srityse, pvz., privačiuose 
gydytojų kabinetuose. Šiose srityse taip pat būtina užtikrinti pacientų saugą, kad atliekant 
tolesnius gydymo veiksmus nekiltų pavojus kitiems asmenims.

Pakeitimas 55
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
2 priedo 1 dalies 1 ba punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) skatindamos taikyti priemones, 
susijusias su informacijos ir 
komunikacijos technologijomis, pvz., 
elektronines naudojimo instrukcijas, 
siekiant užtikrinti, kad naudotojai 
daugiau žinotų apie medicininius 
produktus;

Or. en

Pagrindimas

Jeigu sveikatos priežiūros sistemos darbuotojai bus skatinami sukaupti daugiau žinių apie 
tinkamą medicininių produktų funkcionavimą ir deramą jų naudojimą, sumažės netinkamo 
naudojimo galimybės ir pavojus pacientams, kurie gydomi naudojant minėtuosius produktus.
Naujos priemonės, susijusios su informacijos ir komunikacijos technologijomis, pvz., 
elektroninės naudojimo instrukcijos, kuriose pateikiamos iliustracijos arba filmuota 
medžiaga, gali būti itin naudingos siekiant pagerinti žinias apie medicininius produktus. 
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Pakeitimas 56
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
2 priedo 1 dalies 2a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) skleisdamos informaciją pacientams 
apie skundų teikimo procedūras ir 
kompensacijas bei žalos atlyginimą, jeigu 
jie patyrė žalą gaudami sveikatos 
priežiūros paslaugas, ir taikomus terminus 
bei sąlygas;

(a) skleisdamos informaciją pacientams 
apie skundų teikimo procedūras ir 
kompensacijas bei žalos atlyginimą, kurių 
galima reikalauti iš viešųjų ir privačiųjų 
įstaigų, jeigu jie patyrė žalą gaudami 
sveikatos priežiūros paslaugas, ir taikomus 
terminus bei sąlygas;

Or. pl

Pagrindimas

Siekiama padėti pacientams ir jų šeimoms pareikšti reikalavimus dėl žalos atlyginimo.

Pakeitimas 57
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
2 priedo 1 dalies 4 ca punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) skatindamos tinkamą visų sveikatos 
priežiūros sistemos darbuotojų lavinimą ir 
mokymą, kad jie galėtų pagal paskirtį 
naudoti medicininius prietaisus, 
atsižvelgdami į jų funkcijas ir naudojimo 
instrukcijose pateikiamus duomenis, 
siekiant nesukelti pavojaus sveikatai ir 
išvengti nepageidaujamų reiškinių, 
įskaitant reiškinius, susijusius su 
neatsargiu pakartotiniu pagalbinių 
priemonių naudojimu. 

Or. en
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Pagrindimas

Sveikatos priežiūros sistemos darbuotojai turėtų turėti kuo daugiau žinių apie tinkamą 
medicininių gaminių, kuriuos jie naudoja gydymo metu, funkcionavimą ir apie tinkamą darbą 
su jais. Tik turėdami šių žinių jie gali kuo labiau sumažinti pacientams ir jiems patiems 
kylantį pavojų, susijusį su netinkamu medicininių prietaisų naudojimu, pvz., pakartotiniu 
pagalbinių medicininių priemonių, kurios skirtos tik vienam pacientui ir atitinkamai 
pagamintos, naudojimu.

Pakeitimas 58
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
2 priedo 2 dalies 1a punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– įtraukiant infekcijų prevencijos ir 
kontrolės priemones į pacientų sveikatos 
priežiūros planus;

– įtraukiant infekcijų prevencijos ir 
kontrolės priemones į pacientų sveikatos 
priežiūros planus, įskaitant būtinas 
darbuotojų skiepijimo programas;

Or. it

Pagrindimas

Medicinos specialistams  ir paramedikams ne tik gresia pavojus užsikrėsti ligomis ir 
ligoninėse plintančiomis infekcijomis, tačiau jie patys gali kelti pavojų ir užkrėsti 
minėtosiomis infekcijomis. Atsižvelgdamos į tai, valstybės narės turi užtikrinti, kad būtų 
išvengta pavojaus ir darbuotojų, ir pacientų sveikatai. Siekiant sumažinti ligoninėse kylančių 
infekcijų plitimą svarbu, be kita ko, įgyvendinti darbuotojų skiepijimo programas.


