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Grozījums Nr. 19
Urszula Krupa

Ieteikuma priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Nepietiekama pacientu drošība ir gan 
nopietna sabiedrības veselības problēma, 
gan liels ekonomisks slogs ierobežotajiem 
veselības aprūpes resursiem. Liela daļa 
nevēlamo notikumu slimnīcās un primārajā 
aprūpē ir novēršama; faktiski lielāko daļu 
minēto notikumu izraisa sistēmiski faktori.

(3) Nepietiekama pacientu drošība ir gan 
nopietna sabiedrības veselības problēma, 
gan liels ekonomisks slogs ierobežotajiem 
veselības aprūpes resursiem. Liela daļa 
nevēlamo notikumu slimnīcās un primārajā 
aprūpē ir novēršama; faktiski lielāko daļu 
minēto notikumu izraisa finanšu līdzekļu 
ierobežotība, kā arī sistēmiski faktori.

Or. pl

Pamatojums

Nepalielinot resursus veselības aprūpē, sistēmiskie faktori vai organizatoriskās pārmaiņas 
nedos nekādu labumu. 

Grozījums Nr. 20
Amalia Sartori

Ieteikuma priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Nepietiekama pacientu drošība ir gan 
nopietna sabiedrības veselības problēma, 
gan liels ekonomisks slogs ierobežotajiem 
veselības aprūpes resursiem. Liela daļa 
nevēlamo notikumu slimnīcās un primārajā 
aprūpē ir novēršama; faktiski lielāko daļu 
minēto notikumu izraisa sistēmiski faktori.

(3) Nepietiekama pacientu drošība ir gan 
nopietna sabiedrības veselības problēma, 
gan liels ekonomisks slogs ierobežotajiem 
veselības aprūpes resursiem. Liela daļa 
nevēlamo notikumu slimnīcās un primārajā 
aprūpē, tostarp nevēlami notikumi, ko 
izraisījusi nepareiza diagnoze vai 
ārstēšana, ir novēršama; faktiski lielāko 
daļu minēto notikumu izraisa sistēmiski 
faktori.
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Or. it

Pamatojums

Ietekmes novērtējums (COM/2008/3005) parādīja, ka ar diagnosticēšanu saistītās kļūdas ir 
viens no svarīgākajiem starpgadījumu iemesliem veselības aprūpē.

Grozījums Nr. 21
Elizabeth Lynne

Ieteikuma priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Nevēlamus notikumus, kas saistīti ar 
veselības aprūpē iegūtām infekcijām, var 
viegli novērst. Dalībvalstīm būtu 
jānodrošina līdzekļi, ar kuru palīdzību 
līdz 2012. gadam par 20 % un līdz 
2015. gadam par nākamajiem 20 % var 
samazināt to personu skaitu, kuras katru 
gadu Eiropā cieš no nevēlamiem 
notikumiem veselības aprūpē.

Or. en

Pamatojums

Samazinājums par 20 % ir jāsasniedz jau triju, nevis tikai sešu gadu laikā, un nākamajos trīs 
gados jāveic samazinājums vēl par 20 %.

Grozījums Nr. 22
Urszula Krupa

Ieteikuma priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Pierādījumi liecina, ka ES dalībvalstu 
paveiktais efektīvu un vispusīgu pacientu 
drošības programmu izstrādē un īstenošanā 

(7) Pierādījumi liecina, ka ES dalībvalstu 
paveiktais efektīvu un vispusīgu pacientu 
drošības programmu izstrādē un īstenošanā 
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atšķiras. Tāpēc ar šo iniciatīvu plāno 
izveidot pamatu, lai stimulētu politikas 
izstrādi un nākotnes rīcību dalībvalstīs un 
starp tām, tādējādi pievēršoties 
svarīgākajiem pacientu drošības 
jautājumiem, ar ko saskaras ES.

atšķiras. Tāpēc ar šo iniciatīvu plāno 
izveidot pamatu, lai stimulētu politikas 
izstrādi un nākotnes rīcību dalībvalstīs un 
starp tām, tādējādi pievēršoties 
svarīgākajiem pacientu drošības 
jautājumiem, ar ko saskaras ES, t. i., lai 
stimulētu galvenokārt veselības aprūpes 
iestāžu atbildību par cilvēku veselību.

Or. pl

Pamatojums

Jāuzsver atbildība par pacientu veselību.

Grozījums Nr. 23
Thomas Ulmer

Ieteikuma priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Pierādījumi liecina, ka ES dalībvalstu 
paveiktais efektīvu un vispusīgu pacientu 
drošības programmu izstrādē un īstenošanā 
atšķiras. Tāpēc ar šo iniciatīvu plāno 
izveidot pamatu, lai stimulētu politikas 
izstrādi un nākotnes rīcību dalībvalstīs un 
starp tām, tādējādi pievēršoties 
svarīgākajiem pacientu drošības 
jautājumiem, ar ko saskaras ES.

(7) Pierādījumi liecina, ka ES dalībvalstu 
paveiktais efektīvu un vispusīgu pacientu 
drošības programmu izstrādē un īstenošanā 
atšķiras. Tāpēc ar šo iniciatīvu plāno 
izveidot pamatu, lai stimulētu politikas 
izstrādi un nākotnes rīcību dalībvalstīs un 
starp tām, tādējādi pievēršoties 
svarīgākajiem pacientu drošības 
jautājumiem, ar ko saskaras ES. Turklāt 
saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas 
līguma 152. pantu nedrīkst iejaukties 
dalībvalstu kompetencē.

Or. de

Pamatojums

Atbalsta viedokli, ka būtu jānovērš darba dubultošanās. PVO darbība un Eiropas Padomes 
ieteikumi pacientu drošības jomā ir rūpīgi jāizvērtē, un nākamie iespējamie pasākumi 
Kopienas līmenī jāveic tā, lai rodas sinerģija. Priekšlikums Kopienas līmenī noteikt precīzus 
norādījumi un pamatnostādnes pacientu drošības jomā tiek noraidīts, ņemot vērā EK līguma 
152. pantu.
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Grozījums Nr. 24
Urszula Krupa

Ieteikuma priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Pacientiem jāsniedz informācija un 
pilnvaras, iesaistot viņus pacientu drošības 
procesā; viņi jāinformē par drošības līmeni 
un par to, kur ir atrodama viegli saprotama 
un vispusīga informācija par sūdzībām un 
atlīdzināšanas iespējām.

(8) Pacientiem jāsniedz informācija un 
pilnvaras, iesaistot viņus pacientu drošības 
procesā; viņi jāinformē par drošības līmeni, 
nozīmēto medikamentu lietošanu un par 
to, kur ir atrodama viegli saprotama un 
vispusīga informācija par sūdzībām un 
atlīdzināšanas iespējām attiecībā uz 
veselības aprūpes iestādēm un 
medikamentu ražotājiem.

Or. pl

Pamatojums

Pacienti ir jāinformē arī par medikamentu ražotājiem. 

Grozījums Nr. 25
Thomas Ulmer

Ieteikuma priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Pacientiem jāsniedz informācija un 
pilnvaras, iesaistot viņus pacientu drošības 
procesā; viņi jāinformē par drošības līmeni 
un par to, kur ir atrodama viegli saprotama 
un vispusīga informācija par sūdzībām un 
atlīdzināšanas iespējām.

(8) Pacientiem jāsniedz informācija un 
pilnvaras, iesaistot viņus pacientu drošības 
procesā; viņi jāinformē par drošības līmeni 
un par to, kur ir atrodama viegli saprotama 
un vispusīga informācija par sūdzībām un 
atlīdzināšanas iespējām. Tomēr 
kompensēšanas veidu un procedūru 
nosaka katra dalībvalsts atsevišķi. 

Or. de
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Pamatojums

Ir svarīgi, lai iedzīvotāji saņemtu pietiekamu kompensāciju par kaitējumu, ko viņiem 
radījušas veselības aprūpē pieļautās kļūdas. Pārrobežu veselības aprūpes gadījumos Eiropas 
Savienībā piemērojamās tiesības jau ir noteiktas regulās „Roma I” un „Roma II”. 
Dalībvalstu kompetencē iejaukties nedrīkst.

Grozījums Nr. 26
Thomas Ulmer

Ieteikuma priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Kopienas mērogā ir jāvāc salīdzināmi 
un apkopoti dati, lai izstrādātu efektīvas un 
pārredzamas pacientu drošības 
programmas, struktūras un politiku, un 
jāizplata laba prakse starp dalībvalstīm. Lai 
atvieglotu dalībvalstu savstarpējo 
mācīšanos, ievērojot attiecīgo starptautisko 
organizāciju darbu, dalībvalstīm sadarbībā 
ar Eiropas Komisiju nepieciešams izstrādāt 
vienotu pacientu drošības terminoloģiju un 
vienotus rādītājus.

(10) Kopienas mērogā ir jāvāc salīdzināmi 
un apkopoti dati, lai izstrādātu efektīvas un 
pārredzamas pacientu drošības 
programmas, struktūras un politiku, un 
jāizplata laba prakse starp dalībvalstīm. 
Šos datus drīkst izmantot tikai pacientu 
drošības labā, lai novērstu veselības 
aprūpē iegūtās infekcijas. Lai atvieglotu 
dalībvalstu savstarpējo mācīšanos, 
ievērojot attiecīgo starptautisko 
organizāciju darbu, dalībvalstīm sadarbībā 
ar Eiropas Komisiju nepieciešams izstrādāt 
vienotu pacientu drošības terminoloģiju un 
vienotus rādītājus.

Or. de

Pamatojums

Apkopojot minēto informāciju, noteikti jāievēro datu aizsardzība. Jānovērš informācijas 
ļaunprātīga izmantošana.
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Grozījums Nr. 27
Kathy Sinnott

Ieteikuma priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Tā kā vecāka gadagājuma cilvēki, 
uzturoties slimnīcās, var vieglāk iegūt 
infekcijas, būtu jāizdibina, kādas ir šīs 
īpašās pacientu grupas vajadzības, un 
būtu jāveic pasākumi, lai veicinātu viņu 
atveseļošanos un rehabilitāciju.

Or. en

Pamatojums

Vecāka gadagājuma cilvēkiem bieži vien ir vājāka imūnsistēma, un tādēļ viņi salīdzinājumā 
ar jaunākiem cilvēkiem biežāk ir pakļauti saslimšanai ar infekcijas slimībām. Ir jāizdibina šīs 
cilvēku grupas īpašās vajadzības, jo vecāka gadagājuma cilvēkiem nevajadzētu saņemt 
sliktāku aprūpi kā pārējiem un būtu jācenšas nodrošināt visu pacientu atveseļošanos.

Grozījums Nr. 28
Urszula Krupa

Ieteikuma priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Ir jāizstrādā valstu stratēģijas, kas 
papildina tās stratēģijas, kuru mērķis ir 
pienācīga antibakteriālo preparātu 
izmantošana, iekļaujot veselības aprūpē 
iegūtu infekciju profilaksi un kontroli 
valstu sabiedrības veselības mērķos un 
izvirzot mērķi samazināt veselības aprūpē 
iegūtu infekciju risku veselības aprūpes 
iestādēs. Ir svarīgi, lai valstu stratēģiju 
komponentu īstenošanai vajadzīgos 
resursus piešķirtu kā daļu no veselības 
aprūpes pamatfinansējuma.

(13) Ir jāizstrādā valstu stratēģijas, kas 
papildina tās stratēģijas, kuru mērķis ir 
pienācīga antibakteriālo preparātu 
izmantošana, iekļaujot veselības aprūpē 
iegūtu infekciju profilaksi un kontroli 
valstu sabiedrības veselības mērķos un 
izvirzot mērķi samazināt veselības aprūpē 
iegūtu infekciju risku veselības aprūpes 
iestādēs. Ir svarīgi, lai valstu stratēģiju 
komponentu īstenošanai vajadzīgos 
resursus piešķirtu kā daļu no veselības 
aprūpes pamatfinansējuma un lai 
nodrošinātu šo resursu līmeņa 
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nemainību.

Or. pl

Pamatojums

Finansējuma līmenim ir svarīga nozīme.

Grozījums Nr. 29
Philip Bushill-Matthews

Ieteikuma priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Turklāt dalībvalstīm un to veselības 
aprūpes iestādēm būtu jāapsver iespējas 
izmantot saiknes nodrošināšanas 
personālu, lai sniegtu atbalstu 
specializētajam aprūpes personālam 
neatliekamās palīdzības iestādēs un 
pašvaldību slimnīcās.

Or. en

Grozījums Nr. 30
John Bowis

Ieteikuma priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Komisijai būtu jāiesniedz 
priekšlikumi par to, kā novērst viltotu 
medikamentu izplatīšanu un kaitējumu, 
ko pacienti un veselības aprūpes 
darbinieki var gūt no ievainojumiem ar 
injekcijas adatām.

Or. en
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Grozījums Nr. 31
Linda McAvan

Ieteikuma priekšlikums
I daļa – Ia nodaļa (jauna) – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstīm ir jānodrošina līdzekļi, kas 
vajadzīgi, lai mazinātu to cilvēku ikgadējo 
skaitu, kuri cietuši no nevēlamiem 
notikumiem veselības aprūpē, un 
jāmudina dalībvalstis noteikt augstus 
mērķus vietējā un valsts līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Elizabeth Lynne

Ieteikuma priekšlikums
I daļa – Ia nodaļa (jauna) – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstīm ir jānodrošina līdzekļi, kas 
vajadzīgi, lai līdz 2012. gadam par 20 %, 
t. i., aptuveni 900 000, mazinātu to cilvēku 
ikgadējo skaitu, kuri cietuši no 
nevēlamiem notikumiem veselības aprūpē. 
Līdz 2015. gadam šis skaits ir jāmazina 
vēl par 20 %. 

Or. en

Pamatojums

Samazinājums par 20 % ir jāsasniedz jau triju, nevis tikai sešu gadu laikā, un nākamajos trīs 
gados jāveic samazinājums vēl par 20 %.

Grozījums Nr. 33
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Linda McAvan

Ieteikuma priekšlikums
I daļa – Ia nodaļa (jauna) – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai novērstu nevēlamus notikumus 
veselības aprūpē, ir jāmudina dalībvalstis 
vietējā un valsts līmenī izvirzīt mērķi 
pieņemt darbā veselības aprūpes 
speciālistus, kas specializējušies infekciju 
kontroles jomā.

Or. en

Pamatojums

Lai uzlabotu pacientu drošības standartus, ir jāpalielina to veselības aprūpes darbinieku 
skaits, kuri specializējušies infekciju kontroles jomā. Taču precīzs vajadzīgo darbinieku skaits 
ir atkarīgs no slimnīcā veiktās ārstēšanas veida, un tāpēc mērķi jānosaka vietējā un valsts 
līmenī.

Grozījums Nr. 34
Urszula Krupa

Ieteikuma priekšlikums
I daļa – II nodaļa – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) nozīmējot kompetento iestādi vai
iestādes, kas ir atbildīgas par pacientu 
drošību attiecīgās valsts teritorijā,

(a) nozīmējot kompetentās iestādes, kas 
dažādos valsts un pašvaldības līmeņos ir 
atbildīgas par pacientu drošību attiecīgās 
valsts teritorijā, kā arī izstrādājot 
pārraudzības un koordinēšanas 
pasākumus sabiedrības veselības 
uzlabošanai,

Or. pl

Pamatojums

Ne visās dalībvalstīs ir struktūrvienības (kā, piemēram, Polijā), kas reģionālā līmenī koordinē 
pasākumus veselības aprūpes jomā.
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Grozījums Nr. 35
Amalia Sartori

Ieteikuma priekšlikums
I daļa – II nodaļa – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) atbalstot drošāku sistēmu, procesu un 
instrumentu izstrādi, tostarp informācijas 
un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu.

(c) atbalstot drošāku un lietotājiem 
piemērotāku sistēmu, procesu un 
instrumentu izstrādi, tostarp informācijas 
un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu.

Or. it

Pamatojums

Izstrādājot sistēmas, procedūras un instrumentus, jāņem vērā lietotāju vajadzības un spējas.

Grozījums Nr. 36
Urszula Krupa

Ieteikuma priekšlikums
I daļa – II nodaļa – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) izplatot informāciju pacientiem par 
ārstēšanas risku un ieviešot tiesiskas 
procedūras, ar ko atvieglo lēmumu 
pieņemšanu attiecībā uz prasībām saistībā 
ar veselībai nodarīto kaitējumu arī pret 
medikamentu ražotājiem.

Or. pl

Pamatojums

Daudzi pacienti jaunajās Kopienas dalībvalstīs, kuriem nodarīts kaitējums, neizprot savas 
tiesības un tādēļ nezina, cik lielu kompensāciju un no kā viņi var pieprasīt.
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Grozījums Nr. 37
Urszula Krupa

Ieteikuma priekšlikums
I daļa – II nodaļa – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) sniedz atbilstošu informāciju par kļūdu, 
nevēlamo notikumu un starpgadījumu 
izplatības pakāpi, to veidiem un iemesliem,

(a) sniedz atbilstošu informāciju par kļūdu, 
nevēlamo notikumu un starpgadījumu 
izplatības pakāpi, to veidiem un iemesliem 
un norāda par to atbildīgās personas,

Or. pl

Pamatojums

Pacientam ir jāzina, kas un par ko atbild.

Grozījums Nr. 38
Thomas Ulmer

Ieteikuma priekšlikums
I daļa – II nodaļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm jāizveido vai jāstiprina tādas 
ziņošanas un mācību sistēmas par 
nevēlamiem notikumiem, kuras

svītrots

sniedz atbilstošu informāciju par kļūdu, 
nevēlamo notikumu un starpgadījumu 
izplatības pakāpi, to veidiem un 
iemesliem,
mudina veselības aprūpes darbiniekus 
aktīvi ziņot, izmantojot izstrādātos 
ziņošanas instrumentus, kas ir pārredzami 
un taisnīgi. Minētajiem ziņošanas 
instrumentiem jāatšķiras no dalībvalstu 
disciplinārajām sistēmām un procedūrām 
attiecībā uz veselības aprūpes 
darbiniekiem, turklāt ir jāskaidro tiesiskie 
jautājumi saistībā ar veselības aprūpes 
darbinieku atbildību.
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Or. de

Pamatojums

Priekšlikums ieviest visā ES saistošu informēšanas sistēmu ir noraidāms. Tas ir pretrunā 
principam attiecībā uz dalībvalstu kompetenci veselības aprūpes jomā. 

Grozījums Nr. 39
John Bowis

Ieteikuma priekšlikums
I daļa – II nodaļa – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) nodrošina uzticamas informācijas 
apmaiņu starp dažādu dalībvalstu 
veselības aprūpes iestādēm par veselības 
aprūpes speciālistiem, kuri atzīti par 
vainīgiem kaitējuma nodarīšanā 
neuzmanības vai ārstēšanas kļūdu dēļ. 

Or. en

Grozījums Nr. 40
Christofer Fjellner

Ieteikuma priekšlikums
I daļa – II nodaļa – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) nodrošinot pienācīgu izglītību un 
apmācību visiem veselības aprūpes 
darbiniekiem, lai viņi pareizi izmantotu 
medicīniskās ierīces atbilstīgi to funkcijai 
un norādījumiem lietošanas pamācībā un 
lai novērstu draudus veselībai un 
nevēlamus notikumus, tostarp tādus, ko 
izraisījusi netīša ierīču otrreizējā 
izmantošana. 

Or. en
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Pamatojums

Veselības aprūpes darbiniekiem jābūt pēc iespējas zinošākiem par to medicīnas ierīču pareizu 
darbību un lietošanu, kuras viņi izmanto aprūpē. Tikai šādā veidā veselības aprūpes 
darbinieki, cik vien iespējams, var mazināt tos draudus pacientu un savai veselībai, kuri var 
rasties, ja medicīniskās ierīces, kas paredzētas un izgatavotas vienreizējai lietošanai, tiek 
izmantotas nepareizi.

Grozījums Nr. 41
Thomas Ulmer

Ieteikuma priekšlikums
I daļa – II nodaļa – 5. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) lai iegūtu un apmainītos ar 
salīdzināmiem datiem un informāciju par 
pacientu drošības rezultātu veidiem un 
skaitu, tādējādi ES līmenī veicinot 
dalībvalstu savstarpējo mācīšanos un 
palīdzot noteikt prioritātes.

(c) lai iegūtu un apmainītos ar 
salīdzināmiem datiem un informāciju par 
pacientu drošības rezultātu veidiem un 
skaitu, tādējādi ES līmenī veicinot 
dalībvalstu savstarpējo mācīšanos un 
palīdzot noteikt prioritātes. Datu 
apkopošanas un tajā ieguldītā darba 
apjoms, kā arī datu lietošana nedrīkst būt 
nesamērīga ar gaidāmajiem rezultātiem.  
Datus drīkst apkopot tikai, lai sasniegtu 
mērķi — kopīgi mācoties, novērst 
veselības aprūpē iegūtas infekcijas.
Dalībvalstis patstāvīgi nosaka prioritātes 
iespējamiem pārraudzības pasākumiem, 
jo runa ir par veselības sistēmas 
organizēšanas jautājumiem.

Or. de

Pamatojums

Nepieciešamā dalībvalstu un Eiropas Komisijas sadarbība klasificēšanā, kodificēšanā un 
datu apkopošanā nedrīkst novest pie tā, ka Eiropas Komisija iegūst tiesības izdarīt 
secinājumus no apkopotajiem datiem.

Grozījums Nr. 42
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Linda McAvan

Ieteikuma priekšlikums
I daļa – II nodaļa – 6. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) veicinot sadarbību un pieredzes un 
paraugprakses apmaiņu starp slimnīcu 
vadītājiem, veselības aprūpes 
darbiniekiem un pacientiem visā ES 
attiecībā uz pacientu drošības 
pasākumiem vietējā līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Elizabeth Lynne

Ieteikuma priekšlikums
I daļa – III nodaļa – 1. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-a) ieviest efektīvus riska novērtēšanas 
mehānismus, tostarp diagnostisku 
izmeklēšanu pirms ārstēšanas, lai 
savlaicīgi varētu noteikt apstākļus, kuros 
jāveic papildu piesardzības pasākumi;

Or. en

Pamatojums

Ļoti svarīgi ir savlaicīgi izmeklēt pacientus un diagnosticēt un novērst infekcijas, piemēram, 
MRSA izraisītu infekciju, lai sargātu attiecīgo personu veselību un novērstu citu pacientu un 
veselības aprūpes iestādes darbinieku inficēšanos.

Grozījums Nr. 44
Elizabeth Lynne

Ieteikuma priekšlikums
I daļa – III nodaļa – 1. punkts – -aa apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-aa) nodrošināt veselības aprūpes 
darbinieku pienācīgu aizsardzību, 
izmantojot vakcināciju, profilaksi pēc 
saskares ar inficētām personām, kārtējās 
diagnostiskās pārbaudes, individuālos 
aizsardzības līdzekļus un izmantojot 
medicīniskās ierīces, kas mazina risku 
iegūt infekcijas, ko pārnēsā ar asinīm;

Or. en

Pamatojums

Veselības aprūpes darbinieki diendienā ir pakļauti riskam iegūt infekcijas, kas zināmos 
apstākļos var izraisīt nāvi, un viņi var inficēt arī pacientus un citus cilvēkus.

Grozījums Nr. 45
Elizabeth Lynne

Ieteikuma priekšlikums
I daļa – III nodaļa – 1. punkts – -ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-ab) nodrošināt efektīvu aizsardzību pret 
infekcijām un efektīvu kontroli ilgtermiņa 
aprūpes un rehabilitācijas iestādēs;

Or. en

Pamatojums

Svarīgi ir neaizmirst par ilgtermiņa aprūpes iestādēm. Pacientu ilgstoša atrašanās vienuviet, 
ēku konstrukcijas, daudzie lietošanai nozīmētie medikamenti, barotraumas, katetru lietošana 
ir faktori, kas aprūpes iestādēs veicina MRSA izraisītas infekcijas un citu infekciju rašanos un 
izplatīšanos.

Grozījums Nr. 46
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Salvatore Tatarella

Ieteikuma priekšlikums
I daļa – III nodaļa – 1. punkts – b apakšpunkts – jauns ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– veicināt veselības aprūpes darbinieku 
roku higiēnas ievērošanu;

Or. en

Pamatojums

Infekcijas parasti tiek pārnēsātas ar veselības aprūpes darbinieku un to cilvēku rokām, 
kuriem bijusi saskare ar inficētām personām vai viņu lietojumā esošiem priekšmetiem.

Grozījums Nr. 47
Amalia Sartori

Ieteikuma priekšlikums
I daļa – III nodaļa – 1. punkts – b apakšpunkts – jauns ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– veicot nepieciešamos profilakses 
pasākumus, tostarp īstenojot 
vakcinēšanas programmas, uzlabot 
profilaksi un novērst veselības aprūpes 
darbinieku un speciālistu inficēšanos, kā 
arī to, ka viņi inficē citus cilvēkus; 

Or. it

Pamatojums

Ārsti, medicīnas māsas un citi veselības aprūpes darbinieki, veicot veselības aprūpi, var ne 
tikai iegūt slimības un infekcijas, bet inficēt arī citus cilvēkus. Tādēļ dalībvalstīm jārūpējas 
par to, lai netiktu apdraudēta nedz veselības aprūpes darbinieku, nedz pacientu veselība. Lai 
ierobežotu veselības aprūpē iegūto infekciju izplatīšanos, ir svarīgi veikt darbiniekiem 
paredzētas vakcinācijas kampaņas.

Grozījums Nr. 48
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John Bowis

Ieteikuma priekšlikums
I daļa – III nodaļa – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) ziņot par katras veselības aprūpē 
iegūtas infekcijas izcelšanos Eiropas 
Slimību profilakses un kontroles centram;

Or. en

Grozījums Nr. 49
John Bowis

Ieteikuma priekšlikums
I daļa – III nodaļa – 1. punkts – fb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fb) īstenot kampaņas sabiedrības un 
veselības aprūpes darbinieku izpratnes 
veicināšanai, lai mazinātu metodes, kas 
izraisa antibakteriālu rezistenci.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Linda McAvan

Ieteikuma priekšlikums
II daļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Komisijai būtu jāapsver, kurus spēkā 
esošos Kopienas tiesību aktus varētu 
pastiprināt, lai uzlabotu pacientu drošību, 
piemēram, nodrošinot, ka gadījumā, ja 
veselības aprūpes speciālists dodas strādāt 
uz citu ES dalībvalsti, regulatīvās iestādes 
apmainās ar informāciju ne tikai par 
attiecīgās personas sākotnējo 
kvalifikāciju, bet arī par disciplinārlietām, 
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kas ierosinātas pret viņu.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Hanne Dahl

Ieteikuma priekšlikums
1. pielikums – 1. rinda – 2. sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Notikums, kā rezultāts ir kaitējums 
pacientam Kaitējums ir ķermeņa 
struktūras vai funkcijas apdraudējums 
un/vai kaitīga ietekme, ko tas izraisa.

Notikums, ko izraisījusi ārstēšanās vai 
uzturēšanās slimnīcā un kas nav saistīts 
ar pacienta slimību, kā arī rada kaitējumu 
vai būtu varējis radīt to, ja nebūtu 
savlaicīgi novērsts vai citos apstākļos 
nebūtu norisinājies. Tie ir gan iepriekš 
zināmi, gan nezināmi notikumi un kļūdas.

Or. da

Pamatojums

Referente uzskata, ka šī definīcija ir precīzāka un visaptverošāka, jo tajā tiek ņemti vērā divi 
būtiski aspekti.

1. Runa ir par kaitējumiem, kas nav saistīti ar pacienta slimību.

2. Runa ir par notikumiem, kas var izraisīt kaitējumu, taču tos var savlaicīgi atpazīt. 
Svarīgi ir konstatēt šādus notikumus, lai turpmāk novērstu tos.

Grozījums Nr. 52
Urszula Krupa

Ieteikuma priekšlikums
1. pielikums – 4. rinda – 2. sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestāde, kurā veselības aprūpes darbinieki 
veic sekundāro vai terciāro aprūpi.

Labdarības, valsts vai privāta veselības 
aprūpes iestāde, kurā brīvprātīgie vai
veselības aprūpes darbinieki veic 
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sekundāro vai terciāro aprūpi.

Or. pl

Pamatojums

Definīcijas sākotnējā versijā netiek ņemtas vērā ES dalībvalstu veselības aprūpes sistēmu 
atšķirības un tas, ka klīnikas, slimnīcas vai paliatīvās aprūpes iestādes vada reliģiskas 
organizācijas un labdarības iestādes, kā arī fondi.

Grozījums Nr. 53
Thomas Ulmer

Ieteikuma priekšlikums
1. pielikums – 9. rinda – 2. sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pacienta pasargātība no lieka vai 
potenciāla kaitējuma saistībā ar veselības 
aprūpi.

Nevēlamu notikumu neesamība, definējot 
nevēlamu notikumu kā notikumu, kas 
rada kaitējumu un ir saistīts drīzāk ar 
ārstēšanu, nevis slimību. Šis nevēlamais 
notikums var būt novēršams vai 
nenovēršams.

Or. de

Grozījums Nr. 54
Thomas Ulmer

Ieteikuma priekšlikums
1. pielikums – 7. rinda – 2. sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veselības aprūpes speciālisti, kas strādā 
nodaļās/departamentos un kas darbojas kā 
koordinatori starp 
nodaļām/departamentiem un infekciju 
profilakses un kontroles vienībām. 
Infekciju kontroles saiknes nodrošināšanas 
personāls palīdz sekmēt infekciju profilaksi 
un kontroli savās nodaļās/departamentos
un sniedz atgriezenisko saikni infekciju 

Veselības aprūpes speciālisti, kas strādā 
atbilstīgās jomās un kas darbojas kā 
koordinatori starp viņu darba jomām un 
infekciju profilakses un kontroles 
vienībām.  Infekciju kontroles saiknes 
nodrošināšanas personāls palīdz sekmēt 
infekciju profilaksi un kontroli savās jomās
un sniedz atgriezenisko saikni infekciju 
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profilakses un kontroles vienībai. profilakses un kontroles vienībai.

Or. de

Pamatojums

Būtu labāk, ja šī definīcija būtu vispārīgāka, lai skaidri parādītu, ka infekcijas var iegūt ne 
tikai slimnīcās, bet arī citās veselības aprūpes vietās, piemēram, ārstu praksēs. Arī tur ir 
jānodrošina augsts pacientu drošības līmenis, lai ārstēšanas procesā neapdraudētu citus 
cilvēkus.

Grozījums Nr. 55
Thomas Ulmer

Ieteikuma priekšlikums
2. pielikums – 1. nodaļa – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) atzīstot un atvieglojot informācijas 
un komunikācijas tehnoloģijas līdzekļu, 
piemēram, elektronisko lietošanas 
pamācību, izmantošanu, lai uzlabotu 
lietotāju zināšanas par medicīniskajiem 
izstrādājumiem.

Or. en

Pamatojums

Uzlabojot veselības aprūpes darbinieku zināšanas par medicīnisko izstrādājumu pareizu 
darbību un lietošanu, mazinās attiecīgo izstrādājumu nepareizas lietošanas iespējas un 
draudi to pacientu veselībai, kuru ārstēšanā vai aprūpē tiek izmantoti šie izstrādājumi. Jauni 
informācijas un komunikācijas tehnoloģijas līdzekļi, piemēram, elektroniskās lietošanas 
pamācības, kurās iekļauti arī attēli vai video fragmenti, varētu sekmēt minēto zināšanu 
ievērojamu uzlabošanos.

Grozījums Nr. 56
Urszula Krupa

Ieteikuma priekšlikums
2. pielikums – 1. nodaļa – 2. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) izplatot informāciju pacientiem par 
sūdzību procedūrām un pieejamajiem 
kompensācijas veidiem, ja, saņemot 
veselības aprūpi, viņiem nodarīts kaitējums 
(ievērojot piemērojamos noteikumus un 
nosacījumus),

(a) izplatot informāciju pacientiem par 
sūdzību procedūrām un pieejamajiem 
kompensācijas veidiem, kā arī iespējām 
saņemt kompensāciju no valsts vai 
privātām iestādēm, ja, saņemot veselības 
aprūpi, viņiem nodarīts kaitējums 
(ievērojot piemērojamos noteikumus un 
nosacījumus),

Or. pl

Pamatojums

Mērķis ir sniegt atbalstu pacientiem un viņu ģimenēm kompensāciju pieprasīšanā.

Grozījums Nr. 57
Christofer Fjellner

Ieteikuma priekšlikums
2. pielikums – 1. nodaļa – 4. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) nodrošinot pienācīgu izglītību un 
apmācību visiem veselības aprūpes 
darbiniekiem, lai viņi pareizi izmantotu 
medicīniskās ierīces atbilstīgi to funkcijai 
un norādījumiem lietošanas pamācībā un 
lai novērstu draudus veselībai un 
nevēlamus notikumus, tostarp tādus, ko 
izraisījusi netīša ierīču otrreizējā 
izmantošana.

Or. en

Pamatojums

Veselības aprūpes darbiniekiem jābūt pēc iespējas zinošākiem par to medicīnas ierīču pareizu 
darbību un lietošanu, kuras viņi izmanto aprūpē. Tikai šādā veidā veselības aprūpes 
darbinieki, cik vien iespējams, var mazināt tos draudus pacientu un savai veselībai, kuri var 
rasties, ja medicīniskās ierīces, kas paredzētas un izgatavotas vienreizējai lietošanai, tiek 
izmantotas nepareizi.
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Grozījums Nr. 58
Amalia Sartori

Ieteikuma priekšlikums
2. pielikums – 2. nodaļa – 1. punkts – a apakšpunkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iekļaujot infekciju profilakses un kontroles 
pasākumus pacientu aprūpes plānos,

iekļaujot infekciju profilakses un kontroles 
pasākumus, tostarp darbiniekiem 
paredzētās vakcinācijas kampaņas,
pacientu aprūpes plānos,

Or. it

Pamatojums

Ārsti, medicīnas māsas un citi veselības aprūpes darbinieki, veicot veselības aprūpi, var ne 
tikai iegūt slimības un infekcijas, bet inficēt arī citus cilvēkus. Tādēļ dalībvalstīm jārūpējas 
par to, lai netiktu apdraudēta nedz veselības aprūpes darbinieku, nedz pacientu veselība. Lai 
ierobežotu veselības aprūpē iegūto infekciju izplatīšanos, ir svarīgi veikt darbiniekiem 
paredzētas vakcinācijas kampaņas.


