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Amendamentul 19
Urszula Krupa

Propunere de recomandare
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Siguranța insuficientă a pacienților 
reprezintă atât o problemă gravă de 
sănătate publică, cât și o povară economică 
importantă pentru resursele limitate din 
domeniul sănătății. O mare parte a 
evenimentelor adverse poate fi evitată, atât 
în sectorul spitalicesc, cât și în domeniul 
asistenței medicale primare, factorii 
sistemici părând să fie responsabili pentru 
majoritatea acestor evenimente.

(3) Siguranța insuficientă a pacienților 
reprezintă atât o problemă gravă de 
sănătate publică, cât și o povară economică 
importantă pentru resursele limitate din 
domeniul sănătății. O mare parte a 
evenimentelor adverse poate fi evitată, atât 
în sectorul spitalicesc, cât și în domeniul 
asistenței medicale primare, resursele 
financiare limitate și factorii sistemici 
părând să fie responsabili pentru 
majoritatea acestor evenimente.

Or. pl

Justificare

Fără o creștere constantă a resurselor alocate sistemului de sănătate, factorii sistemici și 
schimbările din cadrul organizației nu vor putea determina nicio îmbunătățire. 

Amendamentul 20
Amalia Sartori

Propunere de recomandare
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Siguranța insuficientă a pacienților 
reprezintă atât o problemă gravă de 
sănătate publică, cât și o povară economică 
importantă pentru resursele limitate din 
domeniul sănătății. O mare parte a 
evenimentelor adverse poate fi evitată, atât 
în sectorul spitalicesc, cât și în domeniul 
asistenței medicale primare, factorii 

(3) Siguranța insuficientă a pacienților 
reprezintă atât o problemă gravă de 
sănătate publică, cât și o povară economică 
importantă pentru resursele limitate din 
domeniul sănătății. O mare parte a 
evenimentelor adverse, inclusiv cele 
rezultate în urma diagnosticării incorecte 
și/sau a tratamentului inadecvat, poate fi 
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sistemici părând să fie responsabili pentru 
majoritatea acestor evenimente.

evitată, atât în sectorul spitalicesc, cât și în 
domeniul asistenței medicale primare, 
factorii sistemici părând să fie responsabili 
pentru majoritatea acestor evenimente.

Or. it

Justificare

Evaluarea de impact (COM(2008)3005) a demonstrat că erorile medicale și de diagnosticare 
se numără printre principalele cauze ale evenimentelor adverse asociate cu tratamentele.

Amendamentul 21
Elizabeth Lynne

Propunere de recomandare
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Infecțiile asociate cu îngrijirile de 
sănătate sunt evenimente adverse care pot 
fi ușor evitate. Statele membre ar trebui să 
prevadă mijloacele necesare pentru a 
permite reducerea cu 20% până în 2012 a 
numărului de persoane din Europa 
afectate anual de evenimente adverse și 
cu încă 20% până în 2015.

Or. en

Justificare

O reducere cu 20% trebuie realizată în decurs de trei ani, nu șase, iar pentru următorii trei 
ani ar trebui urmărită o reducere cu încă 20%.
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Amendamentul 22
Urszula Krupa

Propunere de recomandare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Dovezile sugerează că statele membre 
ale UE se găsesc la diferite niveluri în 
dezvoltarea și punerea în aplicare a 
strategiilor eficiente și cuprinzătoare 
privind siguranța pacienților. Prin urmare, 
această inițiativă are ca scop crearea unui 
cadru pentru a stimula dezvoltarea politicii 
în acest domeniu și acțiunea viitoare în și 
între statele membre, pentru a aborda 
problemele principale cu care se confruntă 
UE privind siguranța pacienților.

(7) Dovezile sugerează că statele membre 
ale UE se găsesc la diferite niveluri în 
dezvoltarea și punerea în aplicare a 
strategiilor eficiente și cuprinzătoare 
privind siguranța pacienților. Prin urmare, 
această inițiativă are ca scop crearea unui 
cadru pentru a stimula dezvoltarea politicii 
în acest domeniu și acțiunea viitoare în și 
între statele membre, pentru a aborda 
problemele principale cu care se confruntă 
UE privind siguranța pacienților, în special 
răspunderea pe care o au unitățile și 
instituțiile de asistență medicală pentru 
sănătatea oamenilor.

Or. pl

Justificare

Răspunderea pentru sănătatea pacienților trebuie subliniată.

Amendamentul 23
Thomas Ulmer

Propunere de recomandare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Dovezile sugerează că statele membre 
ale UE se găsesc la diferite niveluri în 
dezvoltarea și punerea în aplicare a 
strategiilor eficiente și cuprinzătoare 
privind siguranța pacienților. Prin urmare, 
această inițiativă are ca scop crearea unui 
cadru pentru a stimula dezvoltarea politicii 
în acest domeniu și acțiunea viitoare în și 
între statele membre, pentru a aborda 

(7) Dovezile sugerează că statele membre 
ale UE se găsesc la diferite niveluri în 
dezvoltarea și punerea în aplicare a 
strategiilor eficiente și cuprinzătoare 
privind siguranța pacienților. Prin urmare, 
această inițiativă are ca scop crearea unui 
cadru pentru a stimula dezvoltarea politicii 
în acest domeniu și acțiunea viitoare în și 
între statele membre, pentru a aborda 
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problemele principale cu care se confruntă 
UE privind siguranța pacienților.

problemele principale cu care se confruntă 
UE privind siguranța pacienților. În 
conformitate cu articolul 152 din Tratatul 
de instituire a Comunității Europene, 
competența statelor membre nu trebuie să 
fie afectată.

Or. de

Justificare

Se susține ideea evitării dublării eforturilor. Activitățile OMS și recomandările Consiliului 
Europei în domeniul siguranței pacienților trebuie analizate cu atenție și eventualele măsuri 
suplimentare întreprinse la nivel comunitar trebuie adaptate în așa fel încât să rezulte 
sinergii. Cerințe și orientări detaliate privind aspectele legate de siguranța pacienților la 
nivel european sunt însă respinse, făcându-se referire la articolul 152.

Amendamentul 24
Urszula Krupa

Propunere de recomandare
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Ar trebui ca pacienții să fie informați și 
să li se acorde putere prin implicarea lor în 
procesul referitor la siguranța pacienților;
ar trebui să fie informați referitor la 
nivelurile de siguranță și la felul în care pot 
găsi informații accesibile și ușor de înțeles 
privind sistemele de reclamații și 
despăgubire.

(8) Ar trebui ca pacienții să fie informați și 
să li se acorde putere prin implicarea lor în 
procesul referitor la siguranța pacienților;
ar trebui să fie informați referitor la 
nivelurile de siguranță, la medicamentele 
administrate și la felul în care pot găsi 
informații accesibile și ușor de înțeles 
privind sistemele de reclamații și 
despăgubire care pot fi utilizate împotriva 
unităților și instituțiilor de asistență 
medicală, precum și a producătorilor de 
medicamente.

Or. pl

Justificare

În procesul de informare a pacienților ar trebui să se facă referire în mod explicit și la 
producătorii de medicamente. 
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Amendamentul 25
Thomas Ulmer

Propunere de recomandare
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Ar trebui ca pacienții să fie informați și 
să li se acorde putere prin implicarea lor în 
procesul referitor la siguranța pacienților; 
ar trebui să fie informați referitor la 
nivelurile de siguranță și la felul în care pot 
găsi informații accesibile și ușor de înțeles 
privind sistemele de reclamații și 
despăgubire.

(8) Ar trebui ca pacienții să fie informați și 
să li se acorde putere prin implicarea lor în 
procesul referitor la siguranța pacienților; 
ar trebui să fie informați referitor la 
nivelurile de siguranță și la felul în care pot 
găsi informații accesibile și ușor de înțeles 
privind sistemele de reclamații și 
despăgubire. Stabilirea tipului și metodei 
de compensare intră în competența 
fiecărui stat membru în parte. 

Or. de

Justificare

Este important ca cetățenii care au avut de suferit de pe urma unor erori intervenite în 
procesul de asistență medicală să beneficieze de o compensare suficientă. Legislația 
aplicabilă în situația unor cazuri transfrontaliere pe teritoriul UE este stabilită însă deja prin 
Regulamentele Roma I și Roma II. Nu trebuie să se aducă atingere domeniului de competență 
al statelor membre.

Amendamentul 26
Thomas Ulmer

Propunere de recomandare
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Ar trebui colectate date comparabile și 
agregate la nivel comunitar pentru a stabili 
programe, structuri și politici eficiente și 
transparente privind siguranța pacienților, 
iar cele mai bune practici ar trebui difuzate 
între statele membre. Pentru a facilita 
învățarea reciprocă, trebuie să se dezvolte o 

(10) Ar trebui colectate date comparabile și 
agregate la nivel comunitar pentru a stabili 
programe, structuri și politici eficiente și 
transparente privind siguranța pacienților, 
iar cele mai bune practici ar trebui difuzate 
între statele membre. Aceste date pot fi 
folosite numai din considerente legate de 
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terminologie comună pentru siguranța 
pacienților și indicatori comuni, prin 
cooperarea între statele membre și Comisia 
Europeană, ținând cont de activitățile 
organizațiilor internaționale relevante.

siguranța pacienților, în vederea 
controlării infecțiilor asociate îngrijirilor 
medicale. Pentru a facilita învățarea 
reciprocă, trebuie să se dezvolte o 
terminologie comună pentru siguranța 
pacienților și indicatori comuni, prin 
cooperarea între statele membre și Comisia 
Europeană, ținând cont de activitățile 
organizațiilor internaționale relevante.

Or. de

Justificare

Protecția datelor trebuie garantată neapărat în cadrul procesului de colectare a acestor date. 
Abuzurile trebuie evitate.

Amendamentul 27
Kathy Sinnott

Propunere de recomandare
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Cum persoanele mai în vârstă cad 
mai ușor victime bolilor infecțioase atunci 
când se află la spital, nevoile acestei 
grupe speciale de pacienți ar trebui 
analizate și ar trebui luate măsuri pentru 
promovarea reabilitării și însănătoșirii 
acestora.

Or. en

Justificare

Deseori persoanele mai în vârstă au un sistem imunitar mai slab, astfel încât șansele ca 
acestea să contracteze boli infecțioase în spitale sunt mai mari decât în cazul persoanelor mai 
tinere. Nevoile specifice ale acestei grupe ar trebui analizate, deoarece pacienții mai în 
vârstă nu ar trebui să aibă parte de îngrijiri mai proaste decât alți cetățeni, scopul trebuind 
să fie acela de a reabilita toți pacienții.
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Amendamentul 28
Urszula Krupa

Propunere de recomandare
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Ar trebui dezvoltată o strategie 
națională complementară strategiilor care 
au ca obiectiv utilizarea prudentă a 
agenților antimicrobieni, care să includă 
prevenirea și controlul infecțiilor asociate 
asistenței medicale în obiectivele naționale 
de sănătate publică și care să aibă ca scop 
reducerea riscului infecțiilor asociate 
asistenței medicale în cadrul instituțiilor 
care oferă asistență medicală. Este esențial 
ca resursele necesare pentru punerea în 
aplicare a componentelor strategiei 
naționale să fie alocate ca parte din 
finanțarea centrală pentru furnizarea de 
asistență medicală.

(13) Ar trebui dezvoltată o strategie 
națională complementară strategiilor care 
au ca obiectiv utilizarea prudentă a 
agenților antimicrobieni, care să includă 
prevenirea și controlul infecțiilor asociate 
asistenței medicale în obiectivele naționale 
de sănătate publică și care să aibă ca scop 
reducerea riscului infecțiilor asociate 
asistenței medicale în cadrul instituțiilor 
care oferă asistență medicală. Este esențial 
ca resursele necesare pentru punerea în 
aplicare a componentelor strategiei 
naționale să fie alocate ca parte din 
finanțarea centrală pentru furnizarea de 
asistență medicală și trebuie să se asigure 
că nivelul acestor resurse rămâne 
constant.

Or. pl

Justificare

Nivelul finanțării este extrem de important.

Amendamentul 29
Philip Bushill-Matthews

Propunere de recomandare
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) În plus, statele membre și instituțiile 
medicale ale acestora ar trebui să ia în 
considerare utilizarea personalului de 
legătură care să sprijine personalul de 
îngrijire specializat în domeniul clinic în 
cadrul unităților de tratare a urgențelor și 
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în spitalele comunale.

Or. en

Amendamentul 30
John Bowis

Propunere de recomandare
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Comisia ar trebui să prezinte 
propuneri pentru a preveni răspândirea 
medicamentelor contrafăcute și 
prejudicierea sănătății pacienților și a 
lucrătorilor în urma rănilor provenite de 
la acele seringilor.

Or. en

Amendamentul 31
Linda McAvan

Propunere de recomandare
Partea I – capitolul Ia (nou) – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre ar trebui să prevadă 
mijloacele necesare pentru a reduce 
numărul anual al persoanelor din Europa 
afectate de evenimente adverse apărute în 
legătură cu îngrijirile medicale și ar 
trebui încurajate să stabilească obiective 
ambițioase la nivel local și național.

Or. en

Amendamentul 32
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Elizabeth Lynne

Propunere de recomandare
Partea I – capitolul Ia (nou) – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre ar trebui să prevadă
mijloacele necesare pentru a reduce cu 
20% numărul anual al persoanelor din 
Uniunea Europeană afectate de 
evenimente adverse apărute în legătură cu 
îngrijirile medicale, obiectivul fiind astfel 
de reducere a acestor evenimente cu 
900 000 anual până în 2012. Până în 
2015 ar trebui să se obțină o reducere 
suplimentară cu 20%. 

Or. en

Justificare

O reducere cu 20% trebuie realizată în decurs de trei ani, nu șase, iar pentru următorii trei 
ani ar trebui urmărită o reducere cu încă 20%.

Amendamentul 33
Linda McAvan

Propunere de recomandare
Partea I – capitolul Ia (nou) – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Pentru a reduce numărul 
evenimentelor adverse apărute în legătură 
cu îngrijirile medicale, statele membre ar 
trebui încurajate să stabilească obiective 
locale și naționale pentru recrutarea de 
personal medical specializat în controlul 
infecțiilor.

Or. en
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Justificare

Pentru îmbunătățirea standardelor de siguranță a pacienților este nevoie de creșterea 
efectivului medical specializat în controlul infecțiilor. Cifra concretă depinde însă de tipul 
tratamentelor efectuate în spital, ceea ce justifică stabilirea obiectivelor la nivel local și 
național.

Amendamentul 34
Urszula Krupa

Propunere de recomandare
Partea I – capitolul II – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) desemnarea autorității sau a
autorităților competente responsabilă 
(responsabile) pentru siguranța pacienților 
pe teritoriul lor;

(a) desemnarea autorităților competente la 
diferite niveluri ale administrației de stat 
și locale care sunt responsabile pentru 
siguranța pacienților și supravegherea și 
coordonarea măsurilor de îmbunătățire a 
sănătății publice pe teritoriul lor;

Or. pl

Justificare

Nu în toate statele membre există organisme care coordonează măsurile de sănătate publică 
la nivel regional (un astfel de caz fiind Polonia).

Amendamentul 35
Amalia Sartori

Propunere de recomandare
Partea I – capitolul II – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) sprijinirea dezvoltării de sisteme, 
procese și instrumente mai sigure, inclusiv 
utilizarea tehnologiei informației și 
comunicațiilor.

(c) sprijinirea dezvoltării de sisteme, 
procese și instrumente mai sigure și ușor 
de utilizat, inclusiv utilizarea tehnologiei 
informației și comunicațiilor.

Or. it
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Justificare

La dezvoltarea unor sisteme, procese și instrumente trebuie să se țină seama de nevoile și 
capacitățile utilizatorilor acestora.

Amendamentul 36
Urszula Krupa

Propunere de recomandare
Partea I – capitolul II – punctul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) informarea pacienților despre 
riscurile asociate tratamentului și 
introducerea unor proceduri juridice care 
facilitează solicitarea de compensații 
pentru prejudiciile aduse sănătății, 
inclusiv împotriva companiilor 
farmaceutice.

Or. pl

Justificare

În statele membre noi ale Comunității, numeroase părți păgubite nu își cunosc drepturile și 
prin urmare nu știu ce fel de compensații pot să ceară și cui.

Amendamentul 37
Urszula Krupa

Propunere de recomandare
Partea I – capitolul II – punctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) furnizează informații corespunzătoare 
privind amploarea, tipurile și cauzele 
erorilor, ale evenimentelor adverse și ale 
accidente evitate la limită;

(a) furnizează informații corespunzătoare 
privind amploarea, tipurile și cauzele 
erorilor, ale evenimentelor adverse și ale 
accidentelor evitate la limită și identifică 
persoanele responsabile;

Or. pl
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Justificare

Pacientul trebuie să știe cine este răspunzător și pentru ce.

Amendamentul 38
Thomas Ulmer

Propunere de recomandare
Partea I – capitolul II – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre ar trebui să stabilească 
sau să consolideze sisteme de raportare și 
de învățare privind evenimentele adverse 
care:

eliminat

(a) furnizează informații corespunzătoare 
privind amploarea, tipurile și cauzele 
erorilor, ale evenimentelor adverse și ale 
accidente evitate la limită;
(b) încurajează lucrătorii din domeniul 
asistenței medicale să prezinte rapoarte, 
în mod activ, prin stabilirea unui mediu 
de raportare care este deschis și echitabil. 
Această raportare ar trebui să se 
diferențieze de sistemele și procedurile 
disciplinare ale statelor membre pentru 
lucrătorii din domeniul asistenței 
medicale, iar aspectele juridice legate de 
responsabilitatea lucrătorilor din 
domeniul asistenței medicale ar trebui 
clarificate.

Or. de

Justificare

Ar trebui respinsă introducerea unor sisteme de raportare a erorilor la nivelul UE care să 
aibă, eventual, un caracter obligatoriu, acest lucru fiind contrar principiului conform căruia 
furnizorii de servicii medicale sunt responsabili pentru propriile acțiuni și ar aduce atingere 
competenței statelor membre în materie de organizare. 

Amendamentul 39
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John Bowis

Propunere de recomandare
Partea I – capitolul II – punctul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) garantează că între autoritățile din 
domeniul sanitar din fiecare stat membru 
are loc un schimb de informații 
confidențial privind personalul medical 
găsit vinovat de neglijență sau malpraxis. 

Or. en

Amendamentul 40
Christofer Fjellner

Propunere de recomandare
Partea I – capitolul II – punctul 4 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) oferirea unei educații și formări 
adecvate tuturor lucrătorilor din 
domeniul asistenței medicale în vederea 
utilizării corecte a tehnologiilor medicale, 
corespunzător funcțiilor și specificațiilor 
din manualul de utilizare, astfel încât să 
se prevină riscurile la adresa sănătății și 
efectele adverse, inclusiv cele rezultate din 
reutilizarea accidentală a dispozitivelor. 

Or. en

Justificare

Personalul medical trebuie să aibă cunoștințe cât mai vaste despre funcționarea și utilizarea 
corectă a produselor folosite în cadrul tratamentelor. Doar aceste cunoștințe permit 
minimizarea riscurilor pentru pacienți și personalul medical, riscuri ce ar putea rezulta din 
utilizarea incorectă a dispozitivelor medicale, cum ar fi reutilizarea dispozitivelor proiectate 
și fabricate pentru a fi utilizate doar o singură dată, la un singur pacient.

Amendamentul 41
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Thomas Ulmer

Propunere de recomandare
Partea I – capitolul II – punctul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pentru a colecta și schimba date și 
informații comparabile privind tipul și 
numărul rezultatelor obținute în domeniul 
siguranței pacienților la nivel european, 
pentru a facilita învățarea reciprocă și 
pentru a orienta stabilirea priorităților.

(c) pentru a colecta și schimba date și 
informații comparabile privind tipul și 
numărul rezultatelor obținute în domeniul 
siguranței pacienților la nivel european, 
pentru a facilita învățarea reciprocă și 
pentru a orienta stabilirea priorităților. 
Amploarea și costurile procesului de 
colectare a datelor și de utilizare a 
acestora nu trebuie să fie disproporționate 
în raport cu utilitatea anticipată. Datele se 
vor colecta numai pentru atingerea 
scopului urmărit (reducerea infecțiilor 
asociate cu tratamentele prin învățare 
comună). Statele membre sunt singurele 
responsabile de stabilirea priorităților 
pentru eventuale măsuri de urmărire, 
fiind vorba despre chestiuni care țin de 
organizarea sistemelor de sănătate.

Or. de

Justificare

Cooperarea urmărită între statele membre și Comisia Europeană în privința clasificării, 
codificării și colectării datelor nu trebuie să îi confere Comisiei dreptul de a trage concluzii 
de pe urma datelor colectate.

Amendamentul 42
Linda McAvan

Propunere de recomandare
Partea I – capitolul II – punctul 6 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) promovarea posibilităților de 
cooperare și schimb de experiență și cele 
mai bune practici între directorii 
spitalelor, echipele clinice și grupurile de 



AM\771247RO.doc 17/25 PE421.189v01-00

RO

pacienți de pe întreg teritoriul UE în ceea 
ce privește inițiativele privind siguranța 
pacienților întreprinse la nivel local.

Or. en

Amendamentul 43
Elizabeth Lynne

Propunere de recomandare
Partea I – capitolul III – punctul 1 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) introducerea unor mecanisme eficace 
de evaluare a riscurilor, inclusiv controlul 
diagnostic înainte de începerea 
tratamentului, cu scopul de a identifica 
rapid situațiile care necesită măsuri de 
precauție suplimentare;

Or. en

Justificare

Este deosebit de important ca pacienții să fie supuși unui control înainte de a fi internați, iar 
cei care prezintă infecții, ca de exemplu MRSA, să fie diagnosticați și tratați rapid, pentru a le 
proteja sănătatea și a preveni transmiterea infecțiilor la alți pacienți și la personalul medical.

Amendamentul 44
Elizabeth Lynne

Propunere de recomandare
Partea I – capitolul III – punctul 1 – litera -aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-aa) asigurarea unei protecții adecvate a 
personalului medical prin vaccinare, 
profilaxie post-expunere, control 
diagnostic de rutină, furnizarea de 
echipamente de protecție personală și 
utilizarea de tehnologii medicale care 
reduc expunerea la infecțiile transmise 
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prin sânge;

Or. en

Justificare

Personalul medical este expus zilnic riscului unor infecții potențial letale și poate răspândi 
infecțiile printre pacienți și către comunitate.

Amendamentul 45
Elizabeth Lynne

Propunere de recomandare
Partea I – capitolul III – punctul 1 – litera -ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-ab) asigurarea prevenirii și controlului 
eficace al infecțiilor în instituțiile care 
oferă îngrijire și reabilitare pe termen 
lung;

Or. en

Justificare

Este important să nu fie trecute cu vederea instituțiile care oferă îngrijiri pe termen lung. 
Traiul în comun în spații restrânse, proiectarea clădirii, numărul mare al medicamentelor 
administrate, decubitul și folosirea cateterelor transformă instituțiile de îngrijire medicală în 
locuri ideale pentru apariția și răspândirea MRSA și a altor infecții.

Amendamentul 46
Salvatore Tatarella

Propunere de recomandare
Partea I – capitolul III – punctul 1 – litera b – liniuță nouă

Textul propus de Comisie Amendamentul

- promovarea igienei mâinilor în rândul 
personalului de asistență medicală;

Or. en
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Justificare

Infecțiile se transmit de obicei pe mâinile personalului medical și ale altor persoane care 
ajung în contact cu pacienții infectați sau cu suprafețe din mediul acestora.

Amendamentul 47
Amalia Sartori

Propunere de recomandare
Partea I – capitolul III – punctul 1 – litera b – liniuță nouă

Textul propus de Comisie Amendamentul

- îmbunătățirea prevenirii și controlului 
răspândirii bolilor în rândul personalului 
medical și paramedical și dinspre acest 
cerc de persoane, luând măsurile de 
profilaxie necesare, inclusiv prin 
campaniile necesare de vaccinare a 
personalului; 

Or. it

Justificare

Personalul medical și paramedical nu este expus doar pericolului de contractare a unor boli 
și infecții spitalicești, ci reprezintă un potențial vehicul de transmitere a acestora din urmă. 
Statele membre trebuie deci să asigure că nu se pune în pericol nici sănătatea personalului, 
nici cea a pacienților.  Pentru a reduce apariția infecțiilor spitalicești, este important să se 
efectueze, printre altele, campanii de vaccinare a personalului.

Amendamentul 48
John Bowis

Propunere de recomandare
Partea I – capitolul III – punctul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) informarea Centrului European de 
Prevenire și Control al Bolilor despre 
apariția oricărei infecții asociate cu 
asistența medicală;
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Or. en

Amendamentul 49
John Bowis

Propunere de recomandare
Partea I – capitolul III – punctul 1 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) derularea unor campanii de 
informare a publicului și a personalului 
medical, în vederea reducerii practicilor 
care determină rezistența la antibiotice.

Or. en

Amendamentul 50
Linda McAvan

Propunere de recomandare
Partea II – punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Comisia ar trebui să examineze în ce 
domenii ar fi posibilă o consolidare a 
legislației comunitare actuale în vederea 
îmbunătățirii siguranței pacienților, de 
exemplu asigurând ca, în cazul circulației 
transfrontaliere a personalului medical pe 
teritoriul european, organele de 
reglementare a profesiilor din domeniul 
medical să partajeze informațiile cu 
privire la orice proceduri disciplinare 
împotriva unor persoane și nu doar cele 
despre calificările inițiale ale acestora.

Or. en

Amendamentul 51
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Hanne Dahl

Propunere de recomandare
Anexa 1 – rândul 1 – coloana 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Incident care dăunează unui pacient.
Daunele implică deteriorarea structurii 
sau funcționării corpului și/sau efectele 
vătămătoare care rezultă din aceasta.

Incident care apare ca urmare a unui 
tratament sau a unei spitalizări, care nu 
poate fi atribuit bolii pacientului și fie are, 
fie ar fi putut avea consecințe negative 
asupra pacientului dacă nu ar fi fost 
prevenit anterior sau dacă nu s-ar fi 
manifestat din alte motive. Aici intră atât 
evenimentele și erorile cunoscute, cât și 
cele necunoscute anterior.

Or. da

Justificare

Suntem de părere că această definiție este mai precisă și mai cuprinzătoare, deoarece ține 
seama de două aspecte esențiale:

1. este vorba despre consecințe negative care nu pot fi atribuite bolii pacientului și

2. se iau în considerare evenimente care ar fi putut avea consecințe negative, dar au fost 
identificate la timp. Acest aspect este important pentru a se ține cont de asemenea 
evenimente și pentru a le putea evita și în viitor.

Amendamentul 52
Urszula Krupa

Propunere de recomandare
Anexa 1 – rândul 4 – coloana 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

O instituție în care lucrătorii din domeniul 
asistenței medicale furnizează asistență 
medicală secundară sau terțiară.

O instituție caritativă sau publică sau 
privată în care voluntarii sau lucrătorii din 
domeniul asistenței medicale furnizează 
asistență medicală secundară sau terțiară

Or. pl
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Justificare

Definiția, în forma sa inițială, nu reflectă organizarea diferită a sistemelor de sănătate din 
statele membre ale UE și nu ține seama de faptul că clinicile, spitalele sau unitățile de 
îngrijire paliativă sunt gestionate de culte religioase, comunități religioase și instituții și 
fundații caritative.

Amendamentul 53
Thomas Ulmer

Propunere de recomandare
Anexa 1 – rândul 9 – coloana 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Libertatea, pentru un pacient, de a nu fi 
supus vătămării inutile sau potențiale 
asociate cu asistența medicală.

Absența evenimentelor adverse, unde un 
eveniment advers este definit ca incident 
dăunător atribuit mai degrabă 
tratamentului decât bolii. Acest eveniment 
advers poate fi evitabil sau inevitabil.

Or. de

Amendamentul 54
Thomas Ulmer

Propunere de recomandare
Anexa 1 – rândul 7 – coloana 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cadre medicale care lucrează în
secții/departamente spitalicești și care 
acționează ca un intermediar între
secțiile/departamentele lor și echipa de 
prevenire și control a infecțiilor. Personalul 
de legătură în controlul infecțiilor 
contribuie la promovarea prevenirii și 
controlului infecțiilor în
secțiile/departamentele lor și oferă 
răspunsuri echipei de prevenire și control 
al infecțiilor.

Cadre medicale care lucrează în sectoarele 
corespunzătoare și care acționează ca un 
intermediar între sectorul lor de muncă și 
echipa de prevenire și control a infecțiilor.
Personalul de legătură în controlul 
infecțiilor contribuie la promovarea 
prevenirii și controlului infecțiilor în
sectoarele lor și oferă răspunsuri echipei de 
prevenire și control al infecțiilor.

Or. de
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Justificare

Ar fi de preferat o definiție neutră în acest caz, pentru a evidenția clar că infecțiile nu apar 
neapărat numai în spitale, ci și în alte sectoare ale asistenței medicale, de exemplu în 
cabinete medicale. Și în această situație trebuie garantat un nivel ridicat al siguranței 
pacienților, pentru a nu periclita și alte persoane în cadrul tratamentului administrat ulterior.

Amendamentul 55
Thomas Ulmer

Propunere de recomandare
Anexa 2 – capitolul 1 – punctul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) acceptarea și facilitarea utilizării 
instrumentelor de tehnologia informației 
și comunicațiilor, cum ar fi manualele de 
utilizare electronice, în vederea 
îmbunătățirii înțelegerii produselor 
medicale de către utilizatori.

Or. en

Justificare

Îmbunătățind înțelegerea de către personalul medical a funcționării și utilizării corecte a 
produselor medicale se reduce probabilitatea unei utilizări greșite și, prin urmare, a 
riscurilor pentru pacienții tratați cu aceste produse. Noile instrumente de tehnologia 
informației și comunicațiilor, cum ar fi manualele electronice, inclusiv imagini sau filme, ar 
putea spori semnificativ gradul de înțelegere a produselor medicale.

Amendamentul 56
Urszula Krupa

Propunere de recomandare
Anexa 2 – capitolul 1 – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) difuzarea către pacienți a informațiilor 
privind procedurile de reclamație și 
despăgubirile și reparațiile disponibile în 
caz de prejudiciu în urma asistenței 

(a) difuzarea către pacienți a informațiilor 
privind procedurile de reclamație și 
despăgubirile și reparațiile disponibile în 
caz de prejudiciu în urma asistenței 
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medicale, precum și privind condițiile 
aplicabile;

medicale și privind posibilele indemnizații 
care pot fi obținute de la instituțiile 
publice și private, precum și privind 
condițiile aplicabile;

Or. pl

Justificare

Acordarea de sprijin pacientului sau familiei acestuia la exercitarea drepturilor.

Amendamentul 57
Christofer Fjellner

Propunere de recomandare
Anexa 2 – capitolul 1 – punctul 4 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) oferirea unei educații și formări 
adecvate tuturor lucrătorilor din 
domeniul asistenței medicale în vederea 
utilizării corecte a tehnologiilor medicale, 
corespunzător funcțiilor și specificațiilor 
din manualul de utilizare, astfel încât să 
se prevină riscurile la adresa sănătății și 
efectele adverse, inclusiv cele rezultate din 
reutilizarea accidentală a dispozitivelor.

Or. en

Justificare

Personalul medical trebuie să aibă cunoștințe cât mai vaste despre funcționarea și utilizarea 
corectă a produselor folosite în cadrul tratamentelor. Doar aceste cunoștințe permit 
minimizarea riscurilor pentru pacienți și personalul medical, riscuri ce ar putea rezulta din 
utilizarea incorectă a dispozitivelor medicale, cum ar fi reutilizarea dispozitivelor proiectate 
și fabricate pentru a fi utilizate doar o singură dată, la un singur pacient.

Amendamentul 58
Amalia Sartori

Propunere de recomandare
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Anexa 2 – capitolul 2 – punctul 1 – litera a – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– integrarea măsurilor de prevenire și 
control al infecțiilor în planurile de 
asistență medicală pentru pacienți;

– integrarea măsurilor de prevenire și 
control al infecțiilor în planurile de 
asistență medicală pentru pacienți, inclusiv 
campaniile necesare de vaccinare a 
personalului;

Or. it

Justificare

Personalul medical și paramedical nu este expus doar pericolului de contractare a unor boli 
și infecții spitalicești, ci reprezintă un potențial vehicul de transmitere a acestora din urmă. 
Statele membre trebuie deci să asigure că nu se pune în pericol nici sănătatea personalului, 
nici cea a pacienților.  Pentru a reduce apariția infecțiilor spitalicești, este important să se 
efectueze, printre altele, campanii de vaccinare a personalului.


