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Poprawka 19
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący zalecenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Niedostateczny poziom bezpieczeństwa 
pacjentów stanowi poważny problem 
zdrowotny, a także znaczne obciążenie 
ekonomiczne ograniczonych zasobów
w dziedzinie zdrowia. Dużej części 
zdarzeń niepożądanych można uniknąć, 
zarówno w sektorze szpitalnym, jak i 
w podstawowej opiece zdrowotnej; za ich 
większość wydają się odpowiadać czynniki 
systemowe.

(3) Niedostateczny poziom bezpieczeństwa 
pacjentów stanowi poważny problem 
zdrowotny, a także znaczne obciążenie 
ekonomiczne ograniczonych zasobów
w dziedzinie zdrowia. Dużej części 
zdarzeń niepożądanych można uniknąć, 
zarówno w sektorze szpitalnym, jak i 
w podstawowej opiece zdrowotnej; za ich 
większość wydają się odpowiadać
ograniczane nakłady finansowe oraz
czynniki systemowe.

Or. pl

Uzasadnienie

Czynniki systemowe, rozwiązania organizacyjne bez systematycznie rosnących nakładów 
finansowych na służbę zdrowia nic nie zmienią. 

Poprawka 20
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący zalecenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Niedostateczny poziom bezpieczeństwa 
pacjentów stanowi poważny problem 
zdrowotny, a także znaczne obciążenie 
ekonomiczne ograniczonych zasobów
w dziedzinie zdrowia. Dużej części 
zdarzeń niepożądanych można uniknąć, 
zarówno w sektorze szpitalnym, jak i 
w podstawowej opiece zdrowotnej; za ich 

(3) Niedostateczny poziom bezpieczeństwa 
pacjentów stanowi poważny problem 
zdrowotny, a także znaczne obciążenie 
ekonomiczne ograniczonych zasobów
w dziedzinie zdrowia. Dużej części 
zdarzeń niepożądanych można uniknąć, 
zarówno w sektorze szpitalnym, jak i 
w podstawowej opiece zdrowotnej, 
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większość wydają się odpowiadać czynniki 
systemowe.

włącznie ze zdarzeniami, do których 
dochodzi w wyniku błędnej diagnozy i/lub 
niewłaściwego leczenia; za ich większość 
wydają się odpowiadać czynniki 
systemowe.

Or. it

Uzasadnienie

Ocena wpływu (COM/2008/3005) pokazała, że błędy diagnostyczne i terapeutyczne stanowią 
jedną z głównych przyczyn zdarzeń niepożądanych w opiece zdrowotnej.

Poprawka 21
Elizabeth Lynne

Wniosek dotyczący zalecenia
Punkt 6a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Zakażenia związane z opieką 
zdrowotną są tymi zdarzeniami wśród 
zdarzeń niepożądanych w opiece 
zdrowotnej, którym najłatwiej zapobiec. 
Państwa członkowskie powinny 
udostępnić środki, które pozwolą 
ograniczyć do 2012 r. o 20 % i o kolejnych 
20 % do roku 2015 liczbę osób, które 
każdego roku w Europie podają ofiarą 
zdarzeń niepożądanych. 

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenie o 20 % należy osiągnąć już w ciągu trzech lat, a nie dopiero w ciągu sześciu 
lat, zaś celem na kolejne trzy lata powinno być ograniczenie o kolejnych 20 %.
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Poprawka 22
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący zalecenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Dowody sugerują, że państwa 
członkowskie UE znajdują się na różnych 
poziomach opracowywania i wdrażania 
skutecznych, kompleksowych strategii
w zakresie bezpieczeństwa pacjentów. 
Dlatego też niniejsza inicjatywa ma na celu 
stworzenie ram stymulujących 
kształtowanie polityki i przyszłych działań
w państwach członkowskich i między nimi
w celu rozwiązania kluczowych 
problemów dotyczących bezpieczeństwa 
pacjentów, przed jakimi stoi UE.

(7) Dowody sugerują, że państwa 
członkowskie UE znajdują się na różnych 
poziomach opracowywania i wdrażania 
skutecznych, kompleksowych strategii
w zakresie bezpieczeństwa pacjentów. 
Dlatego też niniejsza inicjatywa ma na celu 
stworzenie ram stymulujących 
kształtowanie polityki i przyszłych działań
w państwach członkowskich i między nimi
w celu rozwiązania kluczowych 
problemów dotyczących bezpieczeństwa 
pacjentów tj. przede wszystkim 
odpowiedzialności zakładów opieki 
zdrowotnej i instytucji za zdrowie ludzi, 
przed jakimi stoi UE.

Or. pl

Uzasadnienie

Istotne jest podkreślenie odpowiedzialności za pacjenta.

Poprawka 23
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący zalecenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Dowody sugerują, że państwa 
członkowskie UE znajdują się na różnych 
poziomach opracowywania i wdrażania 
skutecznych, kompleksowych strategii
w zakresie bezpieczeństwa pacjentów. 
Dlatego też niniejsza inicjatywa ma na celu 
stworzenie ram stymulujących 
kształtowanie polityki i przyszłych działań

(7) Dowody sugerują, że państwa 
członkowskie UE znajdują się na różnych 
poziomach opracowywania i wdrażania 
skutecznych, kompleksowych strategii
w zakresie bezpieczeństwa pacjentów. 
Dlatego też niniejsza inicjatywa ma na celu 
stworzenie ram stymulujących 
kształtowanie polityki i przyszłych działań
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w państwach członkowskich i między nimi
w celu rozwiązania kluczowych 
problemów dotyczących bezpieczeństwa 
pacjentów, przed jakimi stoi UE.

w państwach członkowskich i między nimi
w celu rozwiązania kluczowych 
problemów dotyczących bezpieczeństwa 
pacjentów, przed jakimi stoi UE. Zgodnie
z art. 152 Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską nie wolno jednak 
ingerować w kompetencje państw 
członkowskich.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka wyraża poparcie dla unikania powielania działań.  Szczególną uwagę należy 
zwrócić na działania WHO i zalecenia Rady Europy w zakresie bezpieczeństwa pacjentów
i połączyć je ściśle z ewentualnymi dodatkowymi działaniami na szczeblu Wspólnoty w taki 
sposób, by uzyskać jak największy efekt synergii.  Poprzez odniesienie do art. 152 odrzuca się 
jednak szczegółowe wskazówki i wytyczne dotyczące kwestii związanych z bezpieczeństwem 
pacjentów na szczeblu europejskim. 

Poprawka 24
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący zalecenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Pacjentom należy zapewniać 
informacje i większą możliwość wpływu 
przez angażowanie ich w proces dotyczący 
bezpieczeństwa pacjentów, informowanie 
ich o poziomach bezpieczeństwa oraz
o sposobach, w jaki mogą znaleźć dostępne
i zrozumiałe informacje o systemie skarg
i odszkodowań.

(8) Pacjentom należy zapewniać 
informacje i większą możliwość wpływu 
przez angażowanie ich w proces dotyczący 
bezpieczeństwa pacjentów, informowanie 
ich o poziomach bezpieczeństwa, także
o podawanych lekach oraz o sposobach,
w jaki mogą znaleźć dostępne i zrozumiałe 
informacje o systemie skarg
i odszkodowań odnoszących się do 
instytucji i zakładów opieki zdrowotnej 
oraz koncernów farmaceutycznych.

Or. pl

Uzasadnienie

Koncerny farmaceutyczne powinny także być uwidocznione w procesie informacji
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Poprawka 25
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący zalecenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Pacjentom należy zapewniać 
informacje i większą możliwość wpływu 
przez angażowanie ich w proces dotyczący 
bezpieczeństwa pacjentów, informowanie 
ich o poziomach bezpieczeństwa oraz
o sposobach, w jaki mogą znaleźć dostępne
i zrozumiałe informacje o systemie skarg
i odszkodowań.

(8) Pacjentom należy zapewniać 
informacje i większą możliwość wpływu 
przez angażowanie ich w proces dotyczący 
bezpieczeństwa pacjentów, informowanie 
ich o poziomach bezpieczeństwa oraz
o sposobach, w jaki mogą znaleźć dostępne
i zrozumiałe informacje o systemie skarg
i odszkodowań. Jednak to dane państwo 
członkowskie jest właściwe do 
decydowania o rodzaju i sposobie 
rekompensaty. 

Or. de

Uzasadnienie

Przyznanie odpowiedniej rekompensaty obywatelom, którzy ucierpieli w wyniku błędów
w opiece zdrowotnej jest niezwykle istotne.  Jednak prawo właściwe w sprawach
o charakterze transgranicznym w UE jest już określone w rozporządzeniu „Rzym I” i „Rzym 
II”.  Nie wolno ingerować w kompetencje państw członkowskich.

Poprawka 26
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący zalecenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Na poziomie Wspólnoty należy 
gromadzić porównywalne i zbiorcze dane
w celu ustanowienia skutecznych
i przejrzystych programów, struktur
i polityk w zakresie bezpieczeństwa 
pacjentów, a także należy rozpowszechniać 
najlepsze praktyki w państwach 

(10) Na poziomie Wspólnoty należy 
gromadzić porównywalne i zbiorcze dane
w celu ustanowienia skutecznych
i przejrzystych programów, struktur
i polityk w zakresie bezpieczeństwa 
pacjentów, a także należy rozpowszechniać 
najlepsze praktyki w państwach 
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członkowskich. Aby ułatwić wzajemne 
uczenie się, należy w ramach współpracy 
pomiędzy państwami członkowskimi
a Komisją Europejską opracować wspólną 
terminologię dotyczącą bezpieczeństwa 
pacjentów oraz wspólne wskaźniki,
z uwzględnieniem prac odpowiednich 
organizacji międzynarodowych.

członkowskich. Dane te mogą być 
wykorzystywane wyłącznie do celów 
związanych z bezpieczeństwem pacjentów 
odnośnie do kontroli zakażeń związanych
z opieką zdrowotną. Aby ułatwić 
wzajemne uczenie się, należy w ramach 
współpracy pomiędzy państwami 
członkowskimi a Komisją Europejską 
opracować wspólną terminologię 
dotyczącą bezpieczeństwa pacjentów oraz 
wspólne wskaźniki, z uwzględnieniem prac 
odpowiednich organizacji 
międzynarodowych.

Or. de

Uzasadnienie

Przy gromadzeniu powyższych danych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów 
dotyczących ochrony danych. Nie można dopuścić do nadużyć.

Poprawka 27
Kathy Sinnott

Wniosek dotyczący zalecenia
Punkt 12a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Ponieważ osoby starsze łatwo 
zarażają się chorobami zakaźnymi
w czasie pobytu w szpitalu, należy zbadać 
potrzeby tej szczególnej grupy pacjentów
i podjąć odpowiednie działania mające na 
celu wsparcie ich rehabilitacji
i rekonwalescencji.

Or. en

Uzasadnienie

Ludzie starsi mają zazwyczaj słabszy system immunologiczny i dlatego w czasie leczenia 
szpitalnego łatwiej zapadają na choroby zakaźne niż ludzie młodsi. Zbadanie ich 
szczególnych potrzeb jest konieczne, ponieważ starszym pacjentom należy się opieka 
zdrowotna na tym samym poziomie, co w przypadku pozostałych obywateli, zaś celem tej 
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opieki powinno być przywracanie zdrowia wszystkim pacjentom. 

Poprawka 28
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący zalecenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Należy opracować krajową strategię, 
uzupełniającą strategie zmierzające do 
racjonalnego stosowania środków 
przeciwdrobnoustrojowych, przewidującą 
uwzględnienie profilaktyki i kontroli 
zakażeń związanych z opieką zdrowotną
w krajowych celach w zakresie zdrowia 
publicznego oraz zmierzającą do obniżenia 
ryzyka zakażeń związanych z opieką 
zdrowotną w instytucjach opieki 
zdrowotnej. Niezbędny jest przydział 
koniecznych środków na wdrażanie 
elementów wspomnianej strategii
w ramach podstawowego finansowania 
świadczeń zdrowotnych.

(13) Należy opracować krajową strategię, 
uzupełniającą strategie zmierzające do 
racjonalnego stosowania środków 
przeciwdrobnoustrojowych, przewidującą 
uwzględnienie profilaktyki i kontroli 
zakażeń związanych z opieką zdrowotną
w krajowych celach w zakresie zdrowia 
publicznego oraz zmierzającą do obniżenia 
ryzyka zakażeń związanych z opieką 
zdrowotną w instytucjach opieki 
zdrowotnej. Niezbędny jest przydział 
koniecznych środków na wdrażanie 
elementów wspomnianej strategii
w ramach podstawowego finansowania 
świadczeń zdrowotnych oraz 
zagwarantowanie niezmiennego poziomu 
tych środków.

Or. pl

Uzasadnienie

Poziom finansowanie jest bardzo ważny.

Poprawka 29
Philip Bushill-Matthews

Wniosek dotyczący zalecenia
Punkt 15a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Ponadto państwa członkowskie i ich 
instytucje opieki zdrowotnej powinny 
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rozważyć zatrudnienie pracowników 
kontaktowych w celu wsparcia 
specjalistycznego personelu 
pielęgniarskiego na poziomie klinicznym
w placówkach zajmujących się nagłymi 
przypadkami i w szpitalach komunalnych.

Or. en

Poprawka 30
John Bowis

Wniosek dotyczący zalecenia
Punkt 16a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Komisja powinna przedstawić 
propozycje w sprawie przeciwdziałania 
rozpowszechnianiu podrabianych 
lekarstw oraz odnoszeniu obrażeń przez 
pacjentów i pracowników opieki 
zdrowotnej z powodu zranienia igłą.

Or. en

Poprawka 31
Linda McAvan

Wniosek dotyczący zalecenia
Część I – Rozdział Ia (nowy) – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Państwa członkowskie powinny 
udostępnić środki niezbędne do 
ograniczenia rocznej liczby ofiar zdarzeń 
niepożądanych w opiece zdrowotnej oraz 
powinny zostać zachęcone do 
wyznaczania sobie ambitnych celów na 
szczeblu lokalnym i krajowym.

Or. en
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Poprawka 32
Elizabeth Lynne

Wniosek dotyczący zalecenia
Część I – Rozdział Ia (nowy) – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Państwa członkowskie powinny 
udostępnić środki niezbędne do 
ograniczenia do 2012 r. rocznej liczby 
ofiar zdarzeń niepożądanych w opiece 
zdrowotnej o 20 %, tj. o 900 000 
przypadków. Do 2015 r. liczba ta powinna 
zostać ograniczona o kolejnych 20 %.  

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenie o 20 % należy osiągnąć już w ciągu trzech lat, a nie dopiero w ciągu sześciu 
lat, zaś ograniczenie o kolejnych 20 % powinno być celem na kolejne trzy lata. 

Poprawka 33
Linda McAvan

Wniosek dotyczący zalecenia
Część I – Rozdział Ia (nowy) – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Aby ograniczyć liczbę zdarzeń 
niepożądanych w opiece zdrowotnej, 
państwa członkowskie powinny zostać 
wezwane do wyznaczenia na szczeblu 
lokalnym i krajowym celów w zakresie 
zatrudnienia pracowników medycznych 
wyspecjalizowanych w kontroli zakażeń.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawa standardów bezpieczeństwa pacjentów wymaga zwiększenia liczby pracowników 
medycznych wyspecjalizowanych w zakresie kontroli zakażeń. Jednak konkretne 
zapotrzebowanie na takie osoby zależy od rodzaju opieki medycznej świadczonej w danym 
szpitalu, dlatego też cele powinny zostać wyznaczone na szczeblu lokalnym i krajowym.

Poprawka 34
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący zalecenia
Część I – Rozdział II – punkt 1 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) wyznaczenie właściwego organu lub
organów odpowiedzialnych na ich 
terytorium za bezpieczeństwo pacjentów;

(a) wyznaczenie właściwych organów na 
różnych szczeblach administracyjnych
i samorządowych odpowiedzialnych na ich 
terytorium za bezpieczeństwo pacjentów
oraz nadzorowanie i koordynowanie 
działań na rzecz poprawy zdrowia 
publicznego;

Or. pl

Uzasadnienie

Nie we wszystkich krajach członkowskich (jak na przykład w Polsce) istnieją organy 
koordynujące działania w służbie zdrowia na szczeblu regionalnym.

Poprawka 35
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący zalecenia
Część I – Rozdział II – punkt 1 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wspieranie tworzenia bezpieczniejszych 
systemów, procesów i narzędzi, m.in.
z wykorzystaniem technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych.

(c) wspieranie tworzenia bezpieczniejszych
i przyjaznych dla użytkowników
systemów, procesów i narzędzi, m.in.
z wykorzystaniem technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych.
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Or. it

Uzasadnienie

Przy opracowywaniu systemów, procesów i narzędzi należy uwzględnić potrzeby
i umiejętności ich użytkowników.

Poprawka 36
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący zalecenia
Część I – Rozdział II – punkt 2 – litera (ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) informowanie pacjentów na temat 
ryzyka leczenia, oraz wprowadzenie 
prawnych mechanizmów ułatwiających 
dochodzenie roszczeń z tytułu doznanej 
szkody na zdrowiu także od koncernów 
farmaceutycznych. 

Or. pl

Uzasadnienie

W nowych krajach wspólnoty wielu poszkodowanych nie zdaje sobie sprawy z praw jakie 
mają i tym samym odszkodowań jakie mogą uzyskać i od jakiego podmiotu.

Poprawka 37
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący zalecenia
Część I – Rozdział II – punkt 3 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) dostarczać adekwatnych informacji na 
temat skali, rodzajów i przyczyn błędów, 
zdarzeń niepożądanych i zdarzeń 
obarczonych dużym ryzykiem błędu;

(a) dostarczać adekwatnych informacji na 
temat skali, rodzajów i przyczyn błędów, 
zdarzeń niepożądanych i zdarzeń 
obarczonych dużym ryzykiem błędu oraz 
spersonalizowanie odpowiedzialności za 
nie;
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Or. pl

Uzasadnienie

Pacjent musi wiedzieć kto konkretnie za co odpowiada.

Poprawka 38
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący zalecenia
Część I – Rozdział II – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Państwom członkowskim zaleca się 
stworzenie lub usprawnienie systemów 
zgłaszania zdarzeń niepożądanych
i wyciągania wniosków z takich zdarzeń; 
systemy te powinny:

skreślony

(a) dostarczać adekwatnych informacji na 
temat skali, rodzajów i przyczyn błędów, 
zdarzeń niepożądanych i zdarzeń 
obarczonych dużym ryzykiem błędu;
(b) zachęcać pracowników opieki 
zdrowotnej do czynnego zgłaszania 
zdarzeń poprzez stworzenie otwartych
i uczciwych okoliczności sprzyjających 
zgłaszaniu. Zgłaszanie takie powinno 
mieć charakter odmienny od systemów
i procedur dyscyplinarnych mających 
zastosowanie do pracowników opieki 
zdrowotnej w danym państwie 
członkowskim; należy zadbać o jasne 
sformułowanie kwestii prawnych 
dotyczących odpowiedzialności 
pracowników opieki zdrowotnej.

Or. de

Uzasadnienie

Należy odrzucić ewentualnie wiążące wprowadzenie w całej UE systemów zgłaszania błędów.
Jest to sprzeczne z zasadą odpowiedzialności instytucji opieki zdrowotnej za własne działania 
oraz zwierzchnictwem organizacyjnym państw członkowskich. 
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Poprawka 39
John Bowis

Wniosek dotyczący zalecenia
Część I – Rozdział II – punkt 3 – litera (ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) zapewnić poufną wymianę informacji 
pomiędzy władzami zajmującymi się 
zdrowiem publicznym w poszczególnych 
państwach członkowskich na temat 
pracowników medycznych, których 
uznano za winnych zaniedbań lub błędów
w leczeniu. 

Or. en

Poprawka 40
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący zalecenia
Część I – Rozdział II – punkt 4 – litera (ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) odpowiednie kształcenie i szkolenie 
wszystkich pracowników opieki 
zdrowotnej w celu stosowania sprzętu 
medycznego w sposób właściwy zgodnie
z jego przeznaczeniem i wskazówkami 
zawartymi w instrukcji obsługi, co pozwoli 
zapobiec zagrożeniu zdrowia i zdarzeniom 
niepożądanym, w tym również takim, do 
których dochodzi wskutek nieumyślnego 
ponownego użycia przyrządów 
medycznych. 

Or. en

Uzasadnienie

Pracownicy medyczni muszą posiadać możliwie najlepszą wiedzę na temat prawidłowego 
funkcjonowania i właściwego użytkowania wyrobów medycznych, które stosują w procesie 
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leczenia. Tylko taka wiedza pozwoli im zminimalizować zagrożenie dla pacjentów i dla siebie 
samych, wynikające z nieprawidłowego stosowania sprzętu medycznego, np. wskutek 
ponownego użycia przyrządów medycznych zaprojektowanych i wyprodukowanych wyłącznie
z przeznaczeniem do jednorazowego zastosowania u jednego pacjenta.

Poprawka 41
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący zalecenia
Część I – Rozdział II – punkt 5 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) gromadzenia i rozpowszechniania 
porównywalnych jakościowych
i ilościowych danych i informacji na temat 
wyników w zakresie bezpieczeństwa 
pacjentów na poziomie UE w celu 
ułatwienia wzajemnego uczenia się oraz 
dostarczenia informacji niezbędnych do 
ustalania priorytetów.

(c) gromadzenia i rozpowszechniania 
porównywalnych jakościowych
i ilościowych danych i informacji na temat 
wyników w zakresie bezpieczeństwa 
pacjentów na poziomie UE w celu 
ułatwienia wzajemnego uczenia się oraz 
dostarczenia informacji niezbędnych do 
ustalania priorytetów. Zakres i koszty 
związane z gromadzeniem danych oraz 
wykorzystanie zgromadzonych danych 
muszą być proporcjonalne do 
oczekiwanych korzyści. Dane mogą być 
gromadzone wyłącznie w celu realizacji 
celu polegającego na ograniczeniu 
zakażeń związanych z opieką zdrowotną 
poprzez wzajemne uczenie się.  Za 
wyznaczenie priorytetów w zakresie 
ewentualnych dalszych posunięć 
odpowiadają wyłącznie państwa 
członkowskie, gdyż jest to kwestia 
związana z organizacją systemów opieki 
zdrowotnej. 

Or. de

Uzasadnienie

Postulowana współpraca państw członkowskich z Komisją Europejską w zakresie 
klasyfikowania, kodyfikowania i gromadzenia danych nie może prowadzić do uprawnienia 
Komisji Europejskiej do formułowania wniosków na podstawie zgromadzonych baz danych.  
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Poprawka 42
Linda McAvan

Wniosek dotyczący zalecenia
Część I – Rozdział II – punkt 6 – litera (ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) wspieranie możliwości współpracy 
oraz wymiany doświadczeń i najlepszych 
praktyk między dyrektorami szpitali, 
zespołami medycznymi i grupami 
pacjentów w całej UE w zakresie inicjatyw 
na rzecz bezpieczeństwa pacjentów na 
poziomie lokalnym.

Or. en

Poprawka 43
Elizabeth Lynne

Wniosek dotyczący zalecenia
Część I – Rozdział III – punkt 1 – litera (-a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-a) wprowadzenie skutecznych 
mechanizmów oceny zagrożenia, w tym 
badań diagnostycznych przed 
rozpoczęciem leczenia w celu szybkiego 
rozpoznania stanu chorobowego 
wymagającego dodatkowych środków 
zapobiegawczych; 

Or. en

Uzasadnienie

Niezwykle istotne jest przebadanie pacjentów przed rozpoczęciem leczenia oraz 
zdiagnozowanie i wyleczenie stwierdzonych u nich zakażeń, takich jak np. MRSA, aby chronić 
zdrowie danych pacjentów i zapobiec zarażeniu innych pacjentów i pracowników struktur 
opieki zdrowotnej.

Poprawka 44
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Elizabeth Lynne

Wniosek dotyczący zalecenia
Część I – Rozdział III – punkt 1 – litera (-aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-aa) odpowiednia ochrona pracowników 
opieki zdrowotnej poprzez szczepienia, 
profilaktykę poekspozycyjną, rutynowe 
badania diagnostyczne, środki ochrony 
osobistej i stosowanie technologii 
medycznych zmniejszających ryzyko 
zakażeń krwiopochodnych; 

Or. en

Uzasadnienie

Pracownicy medyczni są codziennie narażeni na ryzyko zakażeń mogących zagrażać ich życiu
i mogą roznosić te zarażenia wśród pacjentów i w swoim dalszym otoczeniu. 

Poprawka 45
Elizabeth Lynne

Wniosek dotyczący zalecenia
Część I – Rozdział III – punkt 1 – litera (-ab) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-ab) skuteczna ochrona przed 
zakażeniami i ich skuteczna kontrola
w zakładach opieki długoterminowej
i ośrodkach rehabilitacyjnych;

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest, aby nie pominąć domów opieki długoterminowej. Wspólne zamieszkiwanie na 
niewielkiej powierzchni, konstrukcja budynku, duża liczba podawanych lekarstw, odleżyny
i stosowanie cewników powodują, że domy opieki stają się idealnym miejscem do 
powstawania i rozprzestrzeniania się MRSA i innych zakażeń.
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Poprawka 46
Salvatore Tatarella

Wniosek dotyczący zalecenia
Część I – Rozdział III – punkt 1 – litera (b) – tiret nowe

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- propagowanie higieny rąk wśród 
pracowników medycznych;

Or. en

Uzasadnienie

Zakażenia przenoszone są zazwyczaj na ręce pracowników opieki zdrowotnej i innych osób 
mających kontakt z zakażonym pacjentem lub z powierzchniami w jego otoczeniu.

Poprawka 47
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący zalecenia
Część I – Rozdział III – punkt 1 – litera (b) – tiret nowe

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– poprawa profilaktyki oraz kontroli 
rozprzestrzeniania się chorób wśród 
personelu medycznego i pracowników 
służby zdrowia i ich przenoszenia za 
pośrednictwem tej grupy oraz podjęcie
w tym celu niezbędnych działań 
profilaktycznych, takich jak m.in. 
programy szczepień dla tych 
pracowników; 

Or. it

Uzasadnienie

Pracownicy opieki zdrowotnej i zajmujący się usługami paramedycznymi są nie tylko 
narażeni na zarażenie chorobami i zakażeniami szpitalnymi, lecz także ich potencjalnymi 
nosicielami. Z tego względu państwa członkowskie muszą dołożyć starań, by nie dopuścić do 
zagrożenia zdrowia zarówno pracowników, jak i pacjentów. W celu zmniejszenia 
występowania zakażeń szpitalnych wskazane jest przeprowadzenie m.in. specjalnych 
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kampanii w zakresie szczepień dla pracowników.

Poprawka 48
John Bowis

Wniosek dotyczący zalecenia
Część I – Rozdział III – punkt 1 – litera (fa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) każdorazowe informowanie 
Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania
i Kontroli Chorób o pojawieniu się 
zakażeń związanych z opieką zdrowotną; 

Or. en

Poprawka 49
John Bowis

Wniosek dotyczący zalecenia
Część I – Rozdział III – punkt 1 – litera (fb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fb) przeprowadzenie kampanii 
informacyjnych skierowanych do opinii 
publicznej i pracowników opieki 
zdrowotnej w celu ograniczenia praktyk 
prowadzących do uodpornienia się na 
antybiotyki.

Or. en

Poprawka 50
Linda McAvan

Wniosek dotyczący zalecenia
Część II - punkt 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(1a) Komisja powinna zastanowić się, 
gdzie istniejące przepisy wspólnotowe 
mogłyby zostać zaostrzone z myślą
o poprawie bezpieczeństwa pacjentów, np. 
poprzez zapewnienie, że w przypadku 
przekroczenia granicy przez pracowników 
medycznych organy regulacyjne sektora 
opieki zdrowotnej będą wymieniały 
informacje o postępowaniach 
dyscyplinarnych toczących się przeciwko 
poszczególnym pracownikom, a nie tylko 
informowały o ich pierwotnych 
kwalifikacjach.  

Or. en

Poprawka 51
Hanne Dahl

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik 1 – wiersz 1 – kolumna 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zdarzenie, w wyniku którego pacjent 
ponosi szkodę. Szkoda oznacza 
upośledzenie struktury lub funkcji 
organizmu lub wszelkie wynikające z tego
szkodliwe konsekwencje.

Zdarzenie, do którego dochodzi wskutek 
opieki zdrowotnej lub pobytu w szpitalu, 
nie zaś w związku z chorobą pacjenta
i które powoduje lub mogłaby 
spowodować szkodę na zdrowiu, gdyby 
wcześniej nie podjęto odpowiednich 
kroków zapobiegawczych lub gdyby
z innych powodów do tego zdarzenia by 
nie doszło. Obejmuje to zarówno 
wcześniej znane, jak i nieznane zdarzenia
i błędy. 

Or. da

Uzasadnienie

Sprawozdawcy uważają, że powyższa definicja jest dokładniejsza i bardziej wyczerpująca, 
ponieważ uwzględnia dwa istotne elementy:

1. szkodę na zdrowiu, która nie wynika z choroby pacjenta oraz
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2. zdarzenie, które mogłoby spowodować szkodę na zdrowiu, lecz zostało w porę 
rozpoznane. Istotne jest, aby takie zdarzenie mogło zostać odnotowane i aby można 
mu było w ten sposób zapobiec również w przyszłości.

Poprawka 52
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik 1 – wiersz 2 – kolumna 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucja, w której pracownicy opieki 
zdrowotnej świadczą specjalistyczną lub 
wysoce specjalistyczną opiekę zdrowotną.

Instytucja charytatywna, publiczny
i niepubliczny zakład opieki zdrowotnej,
w których wolontariusze lub pracownicy 
opieki zdrowotnej świadczą specjalistyczną 
lub wysoce specjalistyczną opiekę 
zdrowotną.

Or. pl

Uzasadnienie

Podana przez autorów dokumentu definicja nie odwzorowuje różnej w UE organizacji służby 
zdrowia oraz faktu prowadzenia klinik, szpitali domów opieki paliatywnej przez zakony, 
związki wyznaniowe, instytucje i fundacje dobroczynne.

Poprawka 53
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik 1 – wiersz 6 – kolumna 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wolność pacjenta od niepotrzebnej 
rzeczywistej lub potencjalnej szkody 
spowodowanej opieką zdrowotną.

brak zdarzeń niepożądanych, przy czym 
zdarzenie niepożądane definiowane jest 
jako zdarzenie powodujące szkodę na 
zdrowiu, do którego dochodzi w większym 
stopniu wskutek opieki zdrowotnej niż
w związku z chorobą. To niepożądane 
zdarzenie może być możliwe lub 
niemożliwe do uniknięcia. 
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Or. de

Poprawka 54
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik 1 – wiersz 14 – kolumna 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pracownicy medyczni pracujący na 
oddziałach klinicznych, odpowiedzialni za 
kontakty własnego oddziału z zespołem ds. 
profilaktyki i kontroli zakażeń. Pracownicy 
kontaktowi ds. kontroli zakażeń zajmują 
się propagowaniem profilaktyki i kontroli 
zakażeń na własnych oddziałach
i przekazują informacje zwrotne zespołowi 
ds. profilaktyki i kontroli zakażeń.

Pracownicy medyczni pracujący
w odpowiednich sektorach, 
odpowiedzialni za kontakty własnego
sektora z zespołem ds. profilaktyki
i kontroli zakażeń. Pracownicy kontaktowi 
ds. kontroli zakażeń zajmują się 
propagowaniem profilaktyki i kontroli 
zakażeń na własnych sektorach
i przekazują informacje zwrotne zespołowi 
ds. profilaktyki i kontroli zakażeń.

Or. de

Uzasadnienie

Zaleca się bardziej neutralną definicję, aby w wyraźny sposób zwrócić uwagę, że do zakażeń 
może dojść nie tylko w szpitalach, ale także w innych sektorach systemu opieki zdrowotnej, 
np. w gabinetach lekarskich.  Również w takim przypadku należy zapewnić wysoki stopień 
bezpieczeństwa pacjenta, aby w trakcie dalszego procesu leczenia nie narażać kolejnych 
osób. 

Poprawka 55
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik 2 – Rozdział 1 – punkt 1 – litera (ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) akceptowanie i ułatwianie 
korzystania z narzędzi technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych, 
takich jak np. instrukcje obsługi w wersji 
elektronicznej, aby poprawić wiedzę 
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użytkowników na temat stosowanych 
przez nich wyrobów medycznych.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli pracownicy medyczni będą rozumieli zasady właściwego funkcjonowania
i prawidłowego stosowania wyrobów medycznych, zmniejszy się prawdopodobieństwo ich 
błędnego użycia, a zatem zmniejszy się ryzyko dla pacjentów leczonych z wykorzystaniem 
danych wyrobów. Nowe narzędzia technologii informacyjnych i komunikacyjnych, takich jak 
np. instrukcje obsługi w wersji elektronicznej, zawierające również ilustracje lub filmy, 
mogłyby przyczynić się do znacznej poprawy wiedzy na temat wyrobów medycznych.

Poprawka 56
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik 2 – Rozdział 1 – punkt 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) przekazywanie pacjentom informacji
o procedurach składania skarg i 
o dostępnych środkach naprawczych
i odszkodowaniach w przypadku 
poniesienia szkody w ramach opieki 
zdrowotnej oraz o zasadach mających 
zastosowanie w takich przypadkach;

(a) przekazywanie pacjentom informacji
o procedurach składania skarg i 
o dostępnych środkach naprawczych
i odszkodowaniach w przypadku 
poniesienia szkody w ramach opieki 
zdrowotnej lub procesu leczenia oraz
o zasadach mających zastosowanie
w takich przypadkach wraz z możliwością 
uzyskania odszkodowania od podmiotów 
publicznych i prywatnych;

Or. pl

Uzasadnienie

Pomoc pacjentowi lub rodzinie w dochodzeniu roszczeń.

Poprawka 57
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący zalecenia
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Załącznik 2 – Rozdział 1 – punkt 4 – litera (ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) odpowiednie kształcenie i szkolenie 
wszystkich pracowników opieki 
zdrowotnej w celu stosowania sprzętu 
medycznego w sposób właściwy zgodnie
z jego przeznaczeniem i wskazówkami 
zawartymi w instrukcji obsługi, co pozwoli 
zapobiec zagrożeniu zdrowia i zdarzeniom 
niepożądanym, w tym również takim, do 
których dochodzi wskutek nieumyślnego 
ponownego użycia przyrządów 
medycznych.

Or. en

Uzasadnienie

Pracownicy medyczni muszą posiadać możliwie najlepszą wiedzę na temat prawidłowego 
funkcjonowania i właściwego użytkowania wyrobów medycznych, które stosują w procesie 
leczenia. Tylko taka wiedza pozwoli im zminimalizować zagrożenie dla pacjentów i dla siebie 
samych, wynikające z nieprawidłowego stosowania sprzętu medycznego, np. wskutek 
ponownego użycia przyrządów medycznych zaprojektowanych i wyprodukowanych wyłącznie
z przeznaczeniem do jednorazowego zastosowania u jednego pacjenta.

Poprawka 58
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik 2 – Rozdział 1 – punkt 2 – litera (a) – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– uwzględnianie środków profilaktyki
i kontroli zakażeń w planach opieki nad 
pacjentem;

– uwzględnianie środków profilaktyki
i kontroli zakażeń w planach opieki nad 
pacjentem, w tym niezbędnych kampanii
w zakresie szczepień dla pracowników;

Or. it

Uzasadnienie

Pracownicy opieki zdrowotnej i zajmujący się usługami paramedycznymi są nie tylko 
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narażeni na zarażenie chorobami i zakażeniami szpitalnymi, lecz także ich potencjalnymi 
nosicielami. Z tego względu państwa członkowskie muszą dołożyć starań, by nie dopuścić do 
zagrożenia zdrowia zarówno pracowników, jak i pacjentów. W celu zmniejszenia 
występowania zakażeń szpitalnych wskazane jest przeprowadzenie m.in. specjalnych 
kampanii w zakresie szczepień dla pracowników.


