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Emenda 19
Urszula Krupa

Proposta għal rakkomandazzjoni
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Sikurezza fqira tal-pazjent 
tirrappreżenta kemm problema serja fis-
saħħa pubblika kif ukoll piż ekonomiku 
għoli fuq ir-riżorsi tas-saħħa limitati. Il-
parti l-kbira ta' konsegwenzi mhux 
mixtieqa jistgħu jiġu evitati, kemm fis-
settur tal-isptar kif ukoll fil-kura primarja, 
b'fatturi sistemiċi li jidhru li huma 
responsabbli għall-biċċa l-kbira tagħhom.

(3) Sikurezza fqira tal-pazjent 
tirrappreżenta kemm problema serja fis-
saħħa pubblika kif ukoll piż ekonomiku 
għoli fuq ir-riżorsi tas-saħħa limitati. Il-
parti l-kbira ta' konsegwenzi mhux 
mixtieqa jistgħu jiġu evitati, kemm fis-
settur tal-isptar kif ukoll fil-kura primarja, 
b’riżorsi finanzjarji limitati u b'fatturi 
sistemiċi li jidhru li huma responsabbli 
għall-biċċa l-kbira tagħhom.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Sakemm ma jkunx hemm żieda kostanti ta’ riżorsi fis-sistema tal-kura tas-saħħa, fatturi 
sistemiċi u tibdil fl-organizzazzjoni mhumiex se jtejbu s-sitwazzjoni.

Emenda 20
Amalia Sartori

Proposta għal rakkomandazzjoni
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Sikurezza fqira tal-pazjent 
tirrappreżenta kemm problema serja fis-
saħħa pubblika kif ukoll piż ekonomiku 
għoli fuq ir-riżorsi tas-saħħa limitati. Il-
parti l-kbira ta' konsegwenzi mhux 
mixtieqa jistgħu jiġu evitati, kemm fis-
settur tal-isptar kif ukoll fil-kura primarja, 
b'fatturi sistemiċi li jidhru li huma 
responsabbli għall-biċċa l-kbira tagħhom.

(3) Sikurezza fqira tal-pazjent 
tirrappreżenta kemm problema serja fis-
saħħa pubblika kif ukoll piż ekonomiku 
għoli fuq ir-riżorsi tas-saħħa limitati. Il-
parti l-kbira ta' konsegwenzi mhux 
mixtieqa, inklużi dawk ġejjin minn żbalji 
fid-dijanjosi u/jew fil-kura, jistgħu jiġu 
evitati, kemm fis-settur tal-isptar kif ukoll 
fil-kura primarja, b'fatturi sistemiċi li 
jidhru li huma responsabbli għall-biċċa l-
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kbira tagħhom.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-evalwazzjoni tal-impatt (COM(2008)3005) uriet kif l-iżbalji mediċi u dijanjostiċi huma 
waħda mill-kawżi prinċipali tal-konsegwenzi mhux mixtieqa relatati mal-kura tas-saħħa. 

Emenda 21
Elizabeth Lynne

Proposta għal rakkomandazzjoni
Premessa 6 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Fost il-konsegwenzi mhux mixtieqa 
assoċjati mal-kura tass-saħħa, 
infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-saħħa 
jistgħu jiġu evitati faċilment. L-Istati 
Membri għandhom jipprovdu l-mezzi biex 
inaqqsu l-ammont ta’ persuni fis-sena 
effettwati minn konsegwenzi mhux 
mixtieqa fl-Ewropa b’20 % sal-2012 u 
b’20 % oħra sal-2015.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tnaqqis ta’ 20% għandu jintlaħaq fi 3 snin, mhux 6, u tnaqqis ta’ 20% oħra għandu jkun fil-
mira għat-3 snin ta’ wara.

Emenda 22
Urszula Krupa

Proposta għal rakkomandazzjoni
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-evidenza turi li l-Istati Membri tal- (7) L-evidenza turi li l-Istati Membri tal-
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UE jinsabu f'livelli differenti fl-iżvilupp u 
l-implimentazzjoni ta' strateġiji effettivi u 
komprensivi għas-sikurezza tal-pazjenti. 
Għalhekk, din l-inizjattiva għandha 
tendenza li toħloq qafas li jagħti spinta lill-
iżvilupp tal-politika u lill-azzjoni futura fi 
u bejn l-Istati Membri biex jiġu indirizzati 
l-kwistjonijiet ewlenin li tiffaċċja l-UE 
dwar is-sikurezza tal-pazjenti.

UE jinsabu f'livelli differenti fl-iżvilupp u 
l-implimentazzjoni ta' strateġiji effettivi u 
komprensivi għas-sikurezza tal-pazjenti. 
Għalhekk, din l-inizjattiva għandha 
tendenza li toħloq qafas li jagħti spinta lill-
iżvilupp tal-politika u lill-azzjoni futura fi 
u bejn l-Istati Membri biex jiġu indirizzati 
l-kwistjonijiet ewlenin li tiffaċċja l-UE 
dwar is-sikurezza tal-pazjenti, qabel kollox 
ir-responsabilità tal-entitajiet u 
instituzzjonijiet għall-kura tas-saħħa tal-
poplu.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Ir-responsabilità għas-saħħa tal-pazjenti għandha tiġi enfasizzata.

Emenda 23
Thomas Ulmer

Proposta għal rakkomandazzjoni
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-evidenza turi li l-Istati Membri tal-
UE jinsabu f'livelli differenti fl-iżvilupp u 
l-implimentazzjoni ta' strateġiji effettivi u 
komprensivi għas-sikurezza tal-pazjenti. 
Għalhekk, din l-inizjattiva għandha 
tendenza li toħloq qafas li jagħti spinta lill-
iżvilupp tal-politika u lill-azzjoni futura fi 
u bejn l-Istati Membri biex jiġu indirizzati 
l-kwistjonijiet ewlenin li tiffaċċja l-UE 
dwar is-sikurezza tal-pazjenti.

(7) L-evidenza turi li l-Istati Membri tal-
UE jinsabu f'livelli differenti fl-iżvilupp u 
l-implimentazzjoni ta' strateġiji effettivi u 
komprensivi għas-sikurezza tal-pazjenti. 
Għalhekk, din l-inizjattiva għandha 
tendenza li toħloq qafas li jagħti spinta lill-
iżvilupp tal-politika u lill-azzjoni futura fi 
u bejn l-Istati Membri biex jiġu indirizzati 
l-kwistjonijiet ewlenin li tiffaċċja l-UE 
dwar is-sikurezza tal-pazjenti. Skont l-
Artikolu 152 tat-Trattat li jitabbilixxi l-
Komunità Ewropea, madankollu, 
m’għandux ikun hemm indħil fil-
kompetenzi tal-Istati Membri.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Qed tiġi appoġġjata l-idea li jiġi evitat irduppjar ta’ xogħol. Għandha tingħata attenzjoni 
mill-qrib lill-attivitajiet tal-WHO u r-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill tal-Ewropa fil-qasam 
tas-sigurtà tal-pazjenti u miżuri oħra addizzjonali fil-livell ta’ Komunità għandhom jiġu 
integrati flimkien biex jipprovdu sinerġiji. Rekwiżiti dettaljati u linji gwida dwar kwistjonijiet 
ta’ sigurtà tal-pazjenti fil-livell Ewropew, madanakollu, qed jiġu miċħuda b'referenza għall-
Artikolu 152.

Emenda 24
Urszula Krupa

Proposta għal rakkomandazzjoni
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-pazjenti għandhom ikunu mgħarrfa u 
mogħtija s-setgħa billi jiġu involuti fil-
proċess tas-sikurezza tal-pazjenti;
għandhom ikunu mgħarrfa dwar il-livelli 
ta' sikurezza u dwar kif jistgħu jsibu tagħrif 
aċċessibbli u komprensiv fir-rigward tal-
ilmenti u s-sistemi ta' rimedju.

(8) Il-pazjenti għandhom ikunu mgħarrfa u 
mogħtija s-setgħa billi jiġu involuti fil-
proċess tas-sikurezza tal-pazjenti;
għandhom ikunu mgħarrfa dwar il-livelli 
ta' sikurezza, il-mediċini mqassma u dwar 
kif jistgħu jsibu tagħrif aċċessibbli u 
komprensiv fir-rigward tal-ilmenti u s-
sistemi ta' rimedju fir-rigward tal-
istituzzjonijiet u entitajiet tal-kura tas-
saħħa u kumpaniji farmaċewtiċi.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Għandha ssir referenza b’mod espliċitu għall-kumpaniji farmaċewtiċi b’konnessjoni mal-
għoti ta’ informazzjoni lill-pazjenti.

Emenda 25
Thomas Ulmer

Proposta għal rakkomandazzjoni
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-pazjenti għandhom ikunu mgħarrfa u (8) Il-pazjenti għandhom ikunu mgħarrfa u 
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mogħtija s-setgħa billi jiġu involuti fil-
proċess tas-sikurezza tal-pazjenti; 
għandhom ikunu mgħarrfa dwar il-livelli 
ta' sikurezza u dwar kif jistgħu jsibu tagħrif 
aċċessibbli u komprensiv fir-rigward tal-
ilmenti u s-sistemi ta' rimedju.

mogħtija s-setgħa billi jiġu involuti fil-
proċess tas-sikurezza tal-pazjenti; 
għandhom ikunu mgħarrfa dwar il-livelli 
ta' sikurezza u dwar kif jistgħu jsibu tagħrif 
aċċessibbli u komprensiv fir-rigward tal-
ilmenti u s-sistemi ta' rimedju. It-tip ta’ 
kumpens u l-proċedura ta’ kumpens, 
madanakollu, għandhom ikunu fir-
responsabilità tal-Istati Membri 
individwali. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li ċittadini li jkunu sofrew bħala riżultat ta’ nuqqasijiet fil-kura tas-saħħa 
jirċievu kumpens suffiċjenti. Ir-Regolamenti Rome I u Rome II diġà jiddeterminaw il-liġi 
applikabbli għal każijiet transkonfinali fi ħdan l-UE. M’għandux ikun hemm indħil fil-
kompetenzi tal-Istati Membri.

Emenda 26
Thomas Ulmer

Proposta għal rakkomandazzjoni
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Għandha tinġabar dejta komparabbli u 
aggregata f'livell Komunitarju biex jiġu 
stabbiliti programmi effiċjenti u trasparenti 
dwar is-sikurezza tal-pazjenti, strutturi u 
linji politiċi, u għandha tinxtered l-aħjar 
prattika fost l-Istati Membri. Biex tiffaċilita 
t-tagħlim reċiproku, jeħtieġ li jiġu 
żviluppati terminoloġija komuni għas-
sikurezza tal-pazjenti u indikaturi komuni 
permezz tal-kooperazzjoni bejn l-Istati 
Membri u l-Kummissjoni Ewropea, filwaqt 
li titqies il-ħidma tal-organizzazzjonijiet 
internazzjonali rilevanti.

(10) Għandha tinġabar dejta komparabbli u 
aggregata f'livell Komunitarju biex jiġu 
stabbiliti programmi effiċjenti u trasparenti 
dwar is-sikurezza tal-pazjenti, strutturi u 
linji politiċi, u għandha tinxtered l-aħjar 
prattika fost l-Istati Membri. Din id-dejta 
għandha tintuża biss għall-iskopijiet tas-
sigurtà tal-pazjenti fir-rigward tal-kontroll 
ta’ infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-
saħħa. Biex tiffaċilita t-tagħlim reċiproku, 
jeħtieġ li jiġu żviluppati terminoloġija 
komuni għas-sikurezza tal-pazjenti u 
indikaturi komuni permezz tal-
kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u l-
Kummissjoni Ewropea, filwaqt li titqies il-
ħidma tal-organizzazzjonijiet 
internazzjonali rilevanti.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Fil-ġbir ta’ dejta għandha tiġi rispettata b’mod assolut il-protezzjoni tad-dejta. Kull abbuż 
għandu jiġi evitat.

Emenda 27
Kathy Sinnott

Proposta għal rakkomandazzjoni
Premessa 12 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-anzjani huma aktar suxxettibbli għall-
mard infettiv meta jkunu l-isptar; 
għaldaqstant, għandha ssir riċerka dwar 
il-bżonnijiet tagħhom bħala grupp 
speċifiku u għandhom jittieħdu passi biex 
il-ħtiġijiet tagħhom jiġu soddisfatti sabiex 
jiġu megħjuna r-rijabilitazzjoni u l-fejqan 
tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Persuni akbar fl-età aktarx li jkollhom sistema tal-immunità aktar dgħajfa u għandhom ċans 
akbar li jieħdu mard infettiv milli persuni iżgħar fl-età jekk ikunu taħt kura fl-isptar. Għandha 
ssir riċerka dwar il-bżonnijiet speċifiċi tagħhom għax pazjenti akbar fl-età m’għandhomx 
jirċievu kura tas-saħħa ta’ livell aktar baxx minn ċittadini oħra, u l-għan għandu jkun ir-
rijabilitazzjoni taċ-ċittadini kollha.

Emenda 28
Urszula Krupa

Proposta għal rakkomandazzjoni
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Għandha tiġi żviluppata strateġija (13) Għandha tiġi żviluppata strateġija 
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nazzjonali komplementari għall-istrateġiji 
mmirati lejn l-użu prudenti tal-aġenti 
antimikrobjali, li tinkorpora l-ħarsien minn 
u l-kontroll tal-infezzjonijiet assoċjati mal-
kura tas-saħħa f'għanijiet nazzjonali għas-
saħħa pubblika li jimmiraw li jnaqqsu r-
riskju ta' infezzjonijiet assoċjati mal-kura 
tas-saħħa fi ħdan l-istituzzjonijiet tal-kura 
tas-saħħa. Huwa essenzjali li r-riżorsi 
meħtieġa għall-implimentazzjonijiet tal-
komponenti tal-istrateġija nazzjonali jiġu 
allokati bħala parti mill-finanzjament 
ewlieni għat-twassil tal-kura tas-saħħa.

nazzjonali komplementari għall-istrateġiji 
mmirati lejn l-użu prudenti tal-aġenti 
antimikrobjali, li tinkorpora l-ħarsien minn 
u l-kontroll tal-infezzjonijiet assoċjati mal-
kura tas-saħħa f'għanijiet nazzjonali għas-
saħħa pubblika li jimmiraw li jnaqqsu r-
riskju ta' infezzjonijiet assoċjati mal-kura 
tas-saħħa fi ħdan l-istituzzjonijiet tal-kura 
tas-saħħa. Huwa essenzjali li r-riżorsi 
meħtieġa għall-implimentazzjonijiet tal-
komponenti tal-istrateġija nazzjonali jiġu 
allokati bħala parti mill-finanzjament 
ewlieni għat-twassil tal-kura tas-saħħa u li 
l-livell ta’ dawn ir-riżorsi jibqa’ kostanti.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-livell ta’ finanzjament huwa essenzjali.

Emenda 29
Philip Bushill-Matthews

Proposta għal rakkomandazzjoni
Premessa 15 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Barra minn hekk, l-Istati Membri u 
l-istituzzjonijiet tal-kura tagħhom 
għandhom jikkunsidraw l-użu ta’ staff ta’ 
kuntatt biex jgħin infermiera speċjalizzati 
fil-livell ta’ klinika fil-faċilitajiet ta’ 
emerġenza u fi sptarijiet lokali;

Or. en

Emenda 30
John Bowis

Proposta għal rakkomandazzjoni
Premessa 16 a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Il-Komunità għandha tippreżenta 
proposti biex tikkumbatti ċ-ċirkolazzjoni 
ta’ mediċini foloz u ħsara lill-pazjenti u 
lill-ħaddiema fil-kura tas-saħħa minn 
labar tas-siringi.

Or. en

Emenda 31
Linda McAvan

Proposta għal rakkomandazzjoni
Parti I – Kapitolu I a (ġdid) – Punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
l-mezzi neċessarji biex iġibu tnaqqis fin-
numru ta’ persuni fl-Ewropa li jiġu 
effettwati annwalment minn 
kundizzjonijiet mhux mixtieqa li 
jirriżultaw mill-kura tas-saħħa, u 
għandhom jiġu inkuraġġiti jiffissaw miri 
impenjattivi fuq livell lokali u nazzjonali.

Or. en

Emenda 32
Elizabeth Lynne

Proposta għal rakkomandazzjoni
Parti I – Kapitolu I a (ġdid) – Punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
l-mezzi neċessarji biex iġibu tnaqqis ta’ 20 
%  fin-numru ta’ persuni fl-Unjoni 
Ewropea li jiġu effettwati annwalment 
minn kundizzjonijiet mhux mixtieqa li 
jirriżultaw mill-kura tas-saħħa, biex il-
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mira b’hekk tkun li dawn il-każijiet 
jitnaqqsu b’900,000 każ fis-sena sal-2012. 
Aktar tnaqqis ta’ 20 % għandu jinkiseb 
sal-2015. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tnaqqis ta’ 20% għandu jintlaħaq fi 3 snin, mhux 6, u tnaqqis ta’ 20% oħra għandu jkun fil-
mira għat-3 snin ta’ wara.

Emenda 33
Linda McAvan

Proposta għal rakkomandazzjoni
Parti I – Kapitolu I a (ġdid) – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Biex jinkiseb tnaqqis fil-
kundizzjonijiet mhux mixtieqa li 
jirriżultaw mill-kura tas-saħħa, l-Istati 
Membri għandhom jiġu inkuraġġiti 
jiffissaw miri fuq livell lokali u nazzjonali 
għar-reklutaġġ ta’ professjonisti tas-
saħħa li jispeċjalizzaw fil-kontroll tal-
infezzjonijiat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Numru dejjem jiżdied ta’ professjonisti tal-kura tas-saħħa li jispeċjalizzaw fil-kontroll tal-
infezzjonijiet huwa meħtieġ biex jogħlew l-istandards tas-sigurtà tal-pazjenti. Madanakollu, l-
ammont speċifiku ta’ staff meħtieġ jiddependi mit-tip ta’ trattament li jsir fl-isptar u għalhekk 
għandhom jiġu ffissati miri fuq livell lokali u nazzjonali.

Emenda 34
Urszula Krupa

Proposta għal rakkomandazzjoni
Parti I – Kapitolu II – punt 1 a



PE421.189v01-00 12/25 AM\771247MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Ħatra tal-awtorità jew l-awtoritajiet
kompetenti responsabbli għas-sikurezza 
tal-pazjenti fuq it-territorju tagħhom;

(a) Ħatra tal-awtoritajiet kompetenti fil-
livelli differenti ta’ amministrazzjoni 
lokali u nazzjonali responsabbli għas-
sikurezza tal-pazjenti kif ukoll 
superviżjoni u koordinazzjoni tal-miżuri 
biex titjieb is-saħħa pubblika fuq it-
territorju tagħhom;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Mhux fl-Istati Membri kollha jeżistu korpi li jikkordinaw il-miżuri fil-qasam tas-saħħa 
pubblika fil-livell reġjonali (p.e. fil-Polonja).

Emenda 35
Amalia Sartori

Proposta għal rakkomandazzjoni
Parti I – Kapitolu II – punt 1 c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Appoġġ tal-iżvilupp ta' sistemi, proċessi 
u għodda aktar siguri, inkluż l-użu ta' 
teknoloġija tal-informatika u l-
komunikazzjoni.

(c) Appoġġ tal-iżvilupp ta' sistemi, proċessi 
u għodda aktar siguri u faċli biex tużahom, 
inkluż l-użu ta' teknoloġija tal-informatika 
u l-komunikazzjoni.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Fl-iżvilupp ta’ sistemi, proċessi u għodda għandhom jiġu kkunsidrati l-esiġenzi u l-
kapaċitajiet ta’ dawk li jużawhom.

Emenda 36
Urszula Krupa

Proposta għal rakkomandazzjoni
Parti I – Kapitolu II – punt 2 b a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Informazzjoni lill-pazjenti dwar riskji 
tat-trattament u introduzzjoni ta’ 
mekkaniżmi legali biex jiġu ffaċilitati t-
talbiet għal kumpens minħabba ħsara 
għas-saħħa, inklużi dawk kontra 
kumpaniji farmaċewtiċi.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Fl-Istati Membri ġodda ħafna nies li batew dawn il-konsegwenzi mhumiex konxji tad-drittijiet 
tagħhom u tar-rimedji li jistgħu jakkwistaw u minn min.

Emenda 37
Urszula Krupa

Proposta għal rakkomandazzjoni
Parti I – Kapitolu II – punt 3 a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Jipprovdu tagħrif xieraq dwar il-limitu 
safejn, it-tip u l-kawża ta' żbalji, 
konsegwenzi mhux mixtieqa u kważi-
inċidenti;

(a) Jipprovdu tagħrif xieraq dwar il-limitu 
safejn, it-tip u l-kawża ta' żbalji, 
konsegwenzi mhux mixtieqa u kważi-
inċidenti u jiġu identifikat l-persuni 
responsabbli għal dan;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-pazjent għandu jkun jaf min huwa responsabbli għal xiex.

Emenda 38
Thomas Ulmer

Proposta għal rakkomandazzjoni
Parti I – Kapitolu II – punt 3 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu jew isaħħu r-rappurtar u s-
sistemi ta' tagħlim dwar kundizzjonijiet 
mhux mixtieqa li:

imħassar

(a) Jipprovdu tagħrif xieraq dwar il-limitu 
safejn, it-tip u l-kawża ta' żbalji, 
konsegwenzi mhux mixtieqa u kważi-
inċidenti;
(b) Jinkoraġġixxu l-ħaddiema tal-kura 
tas-saħħa biex jirrappurtaw b'mod attiv 
permezz tal-istabbiliment ta' ambjent ta' 
rappurtar miftuħ u ġust. Dan ir-rappurtar 
għandu jkun diffrenzjat mis-sistemi 
dixxiplinarji tal-Istati Membri u mill-
proċeduri għall-ħaddiema tal-kura għas-
saħħa, u l-kwistjonijiet legali madwar ir-
responsabbiltà tal-ħaddiema tal-kura tas-
saħħa għandhom jiġu ċċarati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni mal-Ewropa kollha u possibiliment obbligatorja ta’ sistemi ta’ rappurtar ta’ 
żbalji għandha tiċi miċħuda. Dan imur kontra l-prinċipju li dawk li jipprovdu l-kura tas-
saħħa jkunu responsabbli għall-azzjonijiet tagħhom u s-sovranità tal-Istati Membri fl-
organizzazzjoni tas-sistema.

Emenda 39
John Bowis

Proposta għal rakkomandazzjoni
Parti I – Kapitolu II – punt 3 b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) provvista ta’ skambju kunfidenzjali 
ta’ informazzjoni bejn l-awtoritajiet tas-
saħħa fi Stati Membri differenti dwar 
professjonisti tas-saħħa li nstabu ħatja ta’ 
negliġenza jew trattament ħażin.
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Or. en

Emenda 40
Christofer Fjellner

Proposta għal rakkomandazzjoni
Parti I – Kapitolu III – punt 4 b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) provvista ta’ edukazzjoni u taħriġ 
adegwati għall-ħaddiema kollha fil-kura 
tas-saħħa biex jużaw it-teknoloġija 
medika kif suppost skont il-funzjoni u l-
ispeċifikazzjonijiet spjegati fil-manwali ta’ 
istruzzjonijiet għall-użu sabiex jiġu evitati 
riskji għas-saħħa u effetti mhux mixtieqa, 
inklużi dawk li jirriżultaw minn użu mill-
ġdid ta’ tagħmir li m’għandux jerġa’ 
jintuża. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħaddiema fil-kura tas-saħħa għandu jkollhom l-aqwa għarfien possibbli dwar il-
funzjonament u l-użu adegwat tal-prodotti fl-applikazzjoni tagħhom għat-trattamenti. 
Permezz ta’ dan l-għarfien biss ikunu kapaċi jimminimizzaw ir-riskji għall-pazjenti u 
għalihom stess, li jistgħu jirriżultaw minn applikazzjoni żbaljata tat-tagħmir mediku, 
pereżempju billi jerġgħu jużaw tagħmir li huwa ddisinnjat u manifatturat għal użu ta’ darba 
fuq pazjent wieħed biss.

Emenda 41
Thomas Ulmer

Proposta għal rakkomandazzjoni
Parti I – Kapitolu II – punt 5 c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Biex jiġbru u jaqsmu d-dejta u t-tagħrif 
komparabbli dwar riżultati fir-rigward tas-
sikurezza tal-pazjenti f'dak li huwa tip u 
numru, f'livell tal-UE, għall-iffaċilitar ta' 

(c) Biex jiġbru u jaqsmu d-dejta u t-tagħrif 
komparabbli dwar riżultati fir-rigward tas-
sikurezza tal-pazjenti f'dak li huwa tip u 
numru, f'livell tal-UE, għall-iffaċilitar ta' 
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tagħlim reċiproku u l-orjentazzjoni tal-
iffissar ta' prijoritajiet.

tagħlim reċiproku u l-orjentazzjoni tal-
iffissar ta' prijoritajiet. Il-kwantità u l-
ispiża tal-ġbir ta’ dejta, u l-użu tad-dejta 
miġbura, m’għandhomx ikunu 
sproporzjonati għall-benefiċċji mistennija. 
Id-dejta għandha tinġabar biss sabiex 
jintlaħaq l-objettiv (li jitnaqqsu l-
infezzjonijiet relatati mat-trattament 
permezz ta’ taħriġ komuni). Għandha 
tkun ir-responsabilità tal-Istati Membri 
biss li jiffissaw prijoritajiet għal azzjoni 
possibbli ta’ segwitu, peress li dawn il-
kwistjonijiet huma relatati mal-
organizzazzjoni tas-sistemi tal-kura tas-
saħħa.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kooperazzjoni mitluba bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni fir-rigward tal-klassifikazzjoni, 
il-kodifikazzjoni u l-ġbir ta’ dejta m’għandhiex tirriżulta fid-dritt tal-Kummissjoni Ewropea li 
tiġbed konklużjonijiet mid-dejta miġbura.

Emenda 42
Linda McAvan

Proposta għal rakkomandazzjoni
Parti I – Kapitolu III – punt 6 b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) il-promozzjoni ta’ opportunitajiet 
għall-kooperazzjoni u skambju ta’ 
esperjenzi u l-aħjar prattika bejn l-
amministraturi tal-isptarijiet, gruppi ta’ 
ħaddiema fil-kliniki u gruppi ta’ pazjenti 
madwar l-UE dwar inizjattivi li 
jikkonċernaw is-sigurtà tal-pazjenti fil-
livell lokali.

Or. en
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Emenda 43
Elizabeth Lynne

Proposta għal rakkomandazzjoni
Parti I – Kapitolu III – punt 1 b -a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) Il-provvista ta’ mekkaniżmi li 
jevalwaw ir-riskji effettivi, inklużi 
screening dijanjostiku tal-pazjenti qabel 
ma jiġu ammessi, sabiex jiġu identifikati 
malajr kundizzjonijiet li jeħtieġu miżuri 
addizzjonali ta’ prekawzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa kruċjali li l-pazjenti jiġu eżaminati qabel ma jiġu ammessi, u li dawk li jġorru 
infezzjonijiet, bħall-MRSA, jiġu dijanjostikati u trattati malajr, biex tiġi ssalvagwardjata 
saħħithom u jiġi evitat li jgħaddu infezzjonijiet lil pazjenti oħra u lill-istaff fil-kura tas-saħħa.

Emenda 44
Elizabeth Lynne

Proposta għal rakkomandazzjoni
Parti I – kapitolu III – punt 1 –a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-provvista ta’ ħarsien adegwat għall-
istaff tal-kura tas-saħħa, permezz ta’ 
tilqim, profilassi wara l-esponiment, 
screening dijanjostiku ta’ rutina, 
forniment ta’ materjal protettiv personali 
u użu ta’ teknoloġija medika li tnaqqas l-
esponiment għal infezzjonijiet li jinġarru 
mid-demm.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Membri tal-istaff tal-kura tas-saħħa kuljum jissriskjaw infezzjonijiet li kultant jistgħu jkunu 
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fatali u jistgħu jinfettu lill-pazjenti u lill-komunità.

Emenda 45
Elizabeth Lynne

Proposta għal rakkomandazzjoni
Parti I – Kapitolu III – punt 1 -a b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-ab) Il-provvista ta’ protezzjoni effettiva 
minn infezzjonijiet u kontroll effettiv 
tagħhom fuq perjodu ta’ żmien twil fil-
faċilitiajiet ipprovduti mill-infermiera u 
faċilitajiet ta’ fejqan;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-faċilitajiet ipprovduti minn infermiera ma jintesewx. Il-fattur tal-numru 
kbir ta’ presuni li jgħixu fi spazju żgħir, il-bini tad-djar, l-ammont kbir ta’ mediċini mqassma, 
feriti kkawżati minn pressjoni u użu tal-kateter jirrendu d-djar tal-kura postijiet ideali biex 
jitfaċċaw u jinfirxu l-MRSA u infezzjonijiet oħra.

Emenda 46
Salvatore Tatarella

Proposta għal rakkomandazzjoni
Parti I – Kapitolu III – punt 1 b – inċiż ġdid

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- il-promozzjoni ta’ iġjene tal-idejn fost il-
professjonisti tas-saħħa;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-infezzjonijiet normalment jittieħdu mill-idejn ta’ membri tal-istaff tal-kura tas-saħħa u 
persuni oħra li jiġu f’kuntatt ma’ pazjenti infettati jew ma’ uċuħ ta’ oġġetti madwarhom.
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Emenda 47
Amalia Sartori

Proposta għal rakkomandazzjoni
Parti I – Kapitolu III – punt 1 b – inċiż ġdid

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– aktar prevenzjoni u kontroll fit-tixrid ta’ 
mard fost staff mediku u paramediku u t-
trażmissjoni tal-mard minnhom, billi jiġu 
implimentati l-politiki ta’ prevenzjoni 
meħtieġa għal dan l-iskop, inklużi l-
kampanji neċessarji ta’ tilqim tal-istaff. 

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-istaff mediku u paramediku mhux biss huwa espost għall-periklu ta’ teħid ta’ mard u 
infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-saħħa, iżda jista’ wkoll potenzjalment iservi biex 
jittrażmettihom. L-Istati Membri, għalhekk, iridu joqogħdu attenti biex jiggarantixxu s-saħħa 
tal-istaff kif ukoll tal-pazjenti. Fost l-istrumenti differenti biex tonqos il-possibilità li jitfaċċja 
mard assoċjat mal-isptarijiet huwa importanti wkoll li jiġu żviluppati kampanji ta’ tilqim tal-
istaff. 

Emenda 48
John Bowis

Proposta għal rakkomandazzjoni
Parti I – Kapitolu III – punt 1 f a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) Ir-rappurtar ta’ kull infezzjoni 
assoċjata mal-kura tas-saħħa li titfaċċja 
liċ-Ċentru Ewropew għall-Ħarsien minn 
u l-Kontroll tal-Mard (ECDC);

Or. en

Emenda 49
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John Bowis

Proposta għal rakkomandazzjoni
Parti I – Kapitolu III – punt 1 f b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fb) Kampanji biex titqajjem kuxjenza 
għall-pubbliku u għall-ħaddiema tal-kura 
tas-saħħa bil-għan li jitnaqqsu prattiki li 
jwasslu għar-reżistenza tal-antibijotiċi.

Or. en

Emenda 50
Linda McAvan

Proposta għal rakkomandazzjoni
Parti II – punt 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Il-Kummissjoni għandha tikkunsidra 
fejn il-leġiżlazzjoni Komunitarja eżistenti 
tista’ tiġi msaħħa biex is-sikurezza tal-
pazjenti tittejjeb, pereżempju billi jiġi 
żgurat li meta professjonisti tal-kura tas-
saħħa jaqsmu l-fruntieri fi ħdan l-
Ewropa, ir-regolaturi professjonali 
jaqsmu informazzjoni dwar proċeduri 
dixxiplinari kontra individwi, u mhux biss 
il-kwalifiki inizjali tagħhom.

Or. en

Emenda 51
Hanne Dahl

Proposta għal rakkomandazzjoni
Anness 1 – linja 1 – kolonna 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Inċident li jirriżulta fi ħsara lil pazjent. Il-
ħsara timplika taħsir fl-istruttura jew fil-

Inċident li jirriżulta minn trattament jew 
waqt li pazjent jinżamm fi sptar, u li ma 
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funzjoni tal-ġisem u/jew kwalunkwe effett 
dannuż li jiġi minn dan.

jistax jiġi attribwit għall-mard tal-pazjent, 
u li fl-istess ħin huwa dannuż jew seta’ 
kien dannuż, li ġie evitat minn qabel jew li 
ma seħħx minħabba ċirkostanzi oħra.
Dan jinkludi kemm inċidenti u żbalji li 
kienu kemm magħrufin qabel kif ukoll li 
ma kinux magħrufin qabel.

Or. da

Ġustifikazzjoni

Ir-rapporteurs huma tal-fehma li din id-definizzjoni hija aktar preċiża u komprensiva għaliex 
tikkusidra żewġ punti essenzjali:

1. danni li ma jistgħux jiġu attribwiti għall-mard tal-pazjent u

2. qed jiġu inklużi inċidenti li setgħu jwasslu għal danni, iżda li ġew rikonoxxuti fil-ħin.
Dan huwa importanti biex jittieħed kont ta’ inċidenti bħal dawn u b’hekk jiġu evitati 
fil-futur. 

Emenda 52
Urszula Krupa

Proposta għal rakkomandazzjoni
Anness 1 – linja 4 – kolonna 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Istituzzjoni fejn il-ħaddiema tal-kura tas-
saħħa jipprovdu kura sekondarja jew 
terzjarja.

Istituzzjoni tal-karità jew istituzzjoni 
pubblika jew mhux pubblika tas-saħħa 
fejn il-voluntiera jew il-ħaddiema tal-kura 
tas-saħħa jipprovdu kura sekondarja jew 
terzjarja.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni mogħtija fil-proposta ma tkoprix it-tipi differenti ta’ organizzazzjoni tal-kura 
tas-saħħa eżistenti fl-UE u ma tikkunsidrax il-fatt li hemm kliniki, sptarijiet u ċentri tal-kura 
palljativa li jitmexxew minn ordnijiet reliġjużi, assoċjazzjonijiet ibbażati fuq il-fidi u 
organizzazzjonijiet u fondazzjonijiet tal-karità.
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Emenda 53
Thomas Ulmer

Proposta għal rakkomandazzjoni
Anness 1 – linja 9 – kolonna 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-ħelsien ta' pazjent minn kwalunkwe 
ħsara bla bżonn jew minn ħsara 
potenzjali assoċjata mal-kura tas-saħħa.

Nuqqas ta’ inċidenti mhux mixtieqa, fejn 
inċident mhux mixtieq huwa definit bħala 
inċident dannuż ikkawżat aktar mit-
trattament milli mill-marda. Dan l-
inċident mhux mixtieq jista’ jkun wieħed 
li jista’ jiġi evitat jew ma jistax jiġi evitat.

Or. de

Emenda 54
Thomas Ulmer

Proposta għal rakkomandazzjoni
Anness 1 – linja 7 – kolonna 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Professjonijisti tas-saħħa li jaħdmu ġo 
oqsma kliniċi/dipartimenti li jaġixxu bħala 
kuntatt bejn il-qasam/id-dipartiment
tagħhom u t-Tim tal-Kontroll u l-Ħarsien 
mill-Infezzjonijiet. Il-persuni ta' kuntatt fil-
ġlieda kontra l-infezzjonijiet jgħinu fil-
promozzjoni tal-ħarsien mill-infezzjonijiet 
u l-kontroll tagħhom fl-oqsma/fid-
dipartimenti tagħhom u jikkomunikaw ir-
riżultati lit-Tim tal-Kontroll u l-Ħarsien 
mill-Infezzjonijiet.

Professjonijisti tas-saħħa li jaħdmu ġo 
oqsma korrispondenti li jaġixxu bħala 
kuntatt bejn il-qasam tax-xogħol tagħhom 
u t-Tim tal-Kontroll u l-Ħarsien mill-
Infezzjonijiet. Il-persuni ta' kuntatt fil-
ġlieda kontra l-infezzjonijiet jgħinu fil-
promozzjoni tal-ħarsien mill-infezzjonijiet 
u l-kontroll tagħhom fl-oqsma tagħhom u 
jikkomunikaw ir-riżultati lit-Tim tal-
Kontroll u l-Ħarsien mill-Infezzjonijiet.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hawnhekk għandha tiġi ppreferita definizzjoni aktar newtrali sabiex jiġi enfasizzat il-fatt li 
infezzjonijiet jistgħu jitfaċċaw mhux biss fl-isptarijiet iżda wkoll f’setturi oħra tal-kura tas-
saħħa, bħall-kliniki tat-tobba. Anki hawn għandu jiġu ggarantit livell ogħla ta’ sikurezza 
għall-pazjenti biex pazjenti oħra ma jkunux fir-riskju waqt trattament sussegwenti.
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Emenda 55
Thomas Ulmer

Proposta għal rakkomandazzjoni
Anness 2 – Kapitolu 1 – punt 1 b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) l-applikazzjoni u l-faċilitazzjoni tal-
użu ta’ għodda teknoloġika ta' 
informazzjoni u komunikazzjoni, bħall-
istruzzjonijiet tal-użu elettroniċi, sabiex l-
utenti tal-prodotti tal-mediċina ikunu jafu 
l-mediċini aħjar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk il-ħaddiema fil-kura tas-saħħa jifhmu aħjar kif prodotti tal-mediċina għandhom  
jiffunzjonaw u jintużaw tajjeb, il-possibilità li jintużaw ħażin u għalhekk ir-riskji għall-
pazjenti trattati b’dawn il-prodotti jonqsu. Għodda ġdida tal-ICT, bħall-manwali elettroniċi, 
inklużi stampi jew filmati, tista’ tgħolli l-livell ta’ għarfien ta’ prodotti mediċinali b’mod 
sinifikattiv.

Emenda 56
Urszula Krupa

Proposta għal rakkomandazzjoni
Anness 2 – Kapitolu 1 – punt 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Tixrid ta' tagħrif lill-pazjenti dwar 
proċeduri ta' lmenti u r-rimedji u r-rikors 
disponibbli, f'każ li tkun saret ħsara waqt 
il-kura tas-saħħa, u fuq it-termini u l-
kundizzjonijiet applikabbli;

(a) Tixrid ta' tagħrif lill-pazjenti dwar 
proċeduri ta' lmenti u r-rimedji u r-rikors 
disponibbli kif ukoll ħlasijiet ta’ rimborż 
permezz ta’ entitajiet pubbliċi u privati, 
f'każ li tkun saret ħsara waqt il-kura tas-
saħħa, u fuq it-termini u l-kundizzjonijiet 
applikabbli;

Or. pl
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Ġustifikazzjoni

Għajuna għal pazjenti u l-familji tagħhom fil-każ ta’ talbiet għal rimedju.

Emenda 57
Christofer Fjellner

Proposta għal rakkomandazzjoni
Anness 2 – Kapitolu 1 – punt 4 c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) provvista ta’ edukazzjoni u taħriġ 
adegwati għall-ħaddiema kollha fil-kura 
tas-saħħa biex jużaw it-teknoloġija 
medika kif suppost skont il-funzjoni u l-
ispeċifikazzjonijiet spjegati fil-manwali ta’ 
istruzzjonijiet għall-użu sabiex jiġu evitati 
riskji għas-saħħa u effetti mhux mixtieqa, 
inklużi dawk li jirriżultaw minn użu mill-
ġdid ta’ tagħmir li m’għandux jerġa’ 
jintuża.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħaddiema fil-kura tas-saħħa għandu jkollhom l-aqwa għarfien possibbli dwar il-
funzjonament u l-użu adegwat tal-prodotti fl-applikazzjoni tagħhom għat-trattamenti. 
Permezz ta’ dan l-għarfien biss ikunu kapaċi jimminimizzaw ir-riskji għall-pazjenti u 
għalihom stess li jistgħu jirriżultaw minn applikazzjoni żbaljata tat-tagħmir mediku, 
pereżempju billi jerġgħu jużaw tagħmir li huwa ddisinnjat u manifatturat għal użu ta’ darba 
fuq pazjent wieħed biss.

Emenda 58
Amalia Sartori

Proposta għal rakkomandazzjoni
Anness 2 – Kapitolu 2 – punt 1 a  – inċiż 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-integrazzjoni tal-miżuri ta' ħarsien minn 
u l-kontroll ta' infezzjonijiet fi pjanijiet 

L-integrazzjoni tal-miżuri ta' ħarsien minn 
u l-kontroll ta' infezzjonijiet fi pjanijiet 
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għall-kura tal-pazjenti; għall-kura tal-pazjenti, inklużi kampanji 
neċessarji ta’ tilqim għall-istaff;

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-istaff mediku u paramediku mhux biss huwa espost għall-periklu ta’ teħid ta’ mard u 
infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-saħħa, iżda jista’ wkoll potenzjalment iservi biex 
jittrażmettihom. L-Istati Membri, għalhekk, iridu joqogħdu attenti biex jiggarantixxu s-saħħa 
tal-istaff kif ukoll tal-pazjenti. Fost l-istrumenti differenti biex tonqos il-possibilità li jitfaċċja 
mard assoċjat mal-isptarijiet huwa importanti wkoll li jiġu żviluppati kampanji ta’ tilqim tal-
istaff


