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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση σύστασης του Συμβουλίου που αφορά την ασφάλεια των 
ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και του ελέγχου των λοιμώξεων που 
συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη
(COM(2008)0837 – C6-0032/2009 – 2009/0003(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2008)0837),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 152, παράγραφος 4 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο
κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0032/2009),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών (A6-0000/2009),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 
250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που 
ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Πρόταση σύστασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Εκτιμάται ότι στα κράτη μέλη της ΕΕ 
ποσοστό 8% έως 12% των ασθενών που 
εισάγονται σε νοσοκομεία παρουσιάζουν 
κάποιο ανεπιθύμητο σύμβαμα κατά τη 

(2) Εκτιμάται ότι στα κράτη μέλη της ΕΕ 
ποσοστό 8% έως 12% των ασθενών που 
εισάγονται σε νοσοκομεία παρουσιάζουν 
κάποιο ανεπιθύμητο σύμβαμα κατά τη 
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λήψη υγειονομικής περίθαλψης λήψη υγειονομικής περίθαλψης, ήτοι 
μεταξύ 6,7 και 15 εκατομμύρια 
νοσηλευόμενοι ασθενείς και άνω των 37 
εκατομμυρίων ασθενείς που στράφηκαν 
στην πρωτογενή υγειονομική περίθαλψη.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διευκρινισθεί και να γίνει αντιληπτό το εύρος του προβλήματος και των 
συνεπειών για τη δημόσια υγεία.

Τροπολογία 2

Πρόταση σύστασης
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Υπολογίζεται ότι οι λοιμώξεις που 
συνδέονται με την παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης (IAS) προσβάλλουν κατά 
μέσον όρο έναν ασθενή στους είκοσι, ήτοι 
4,1 εκατομμύρια ασθενείς ετησίως στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι περίπου 
37.000 θάνατοι ετησίως οφείλονται στις 
συνέπειες μια τέτοιας λοίμωξης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπενθυμισθεί ότι οι λοιμώξεις που συνδέονται με την παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης (IAS) συγκαταλέγονται στις πιο συχνές και δυνητικά πιο σοβαρές αιτίες ακούσιας 
βλάβης.



PR\765642EL.doc 7/18 PE419.906v01-00

EL

Τροπολογία 3

Πρόταση σύστασης
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Υπολογίζεται ότι μεταξύ των 
ανεπιθύμητων συμβαμάτων που 
συνδέονται με την παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης, οι λοιμώξεις (IAS) είναι οι
πλέον αποφευκτές. Είναι απαραίτητο να 
θεσπίσουν τα κράτη μέλη τα μέσα που θα 
επιτρέψουν να μειωθεί κατά 20% ο 
αριθμός των προσώπων που πλήττονται 
ετησίως από ανεπιθύμητα συμβάματα. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαιώνουν ότι μια ετήσια μείωση των 
ανεπιθύμητων συμβαμάτων κατά 20% είναι εφικτή, δεδομένου ότι οι μέθοδοι καταπολέμησης 
των λοιμώξεων είναι προσιτές και δύνανται να τεθούν σε εφαρμογή χωρίς καθυστέρηση. Οι 
λοιμώξεις που συνδέονται με την παροχή υγειονομικής περίθαλψης προκαλούν κάθε χρόνο 
περίπου 37.000 θανάτους. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να ορισθεί ένας στόχος μείωσης που 
θα πρέπει να επιτύχουν τα κράτη μέλη έως το 2015.

Τροπολογία 4

Πρόταση σύστασης
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Τα εργαλεία των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών, όπως 
είναι τα ηλεκτρονικά μητρώα υγείας ή οι 
ηλεκτρονικές συνταγογραφήσεις, μπορούν 
να συμβάλουν στη βελτίωση της 
ασφάλειας των ασθενών, π.χ. μέσω του 
συστηματικού ελέγχου για πιθανές 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ φαρμάκων ή για 
αλλεργικές αντιδράσεις σε φάρμακα.

(11) Τα εργαλεία των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών, όπως 
είναι τα ηλεκτρονικά μητρώα υγείας ή οι 
ηλεκτρονικές συνταγογραφήσεις, μπορούν 
να συμβάλουν στη βελτίωση της 
ασφάλειας των ασθενών, π.χ. μέσω του 
συστηματικού ελέγχου για πιθανές 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ φαρμάκων ή για 
αλλεργικές αντιδράσεις σε φάρμακα, όπως 
αναγνωρίζεται στη σύσταση της 
επιτροπής της 2ας Ιουλίου 2008 περί 
διασυνοριακής διαλειτουργικότητας 
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συστημάτων ηλεκτρονικών μητρώων 
υγείας 1.
1 ΕΕ L 190 της 18.7.2008, σελ. 37.

Or. fr

Τροπολογία 5

Πρόταση σύστασης
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Τα στοιχεία σχετικά με τις λοιμώξεις 
που συνδέονται με την υγειονομική 
περίθαλψη που διατίθενται είναι ανεπαρκή 
για να είναι εφικτή η πραγματοποίηση 
ουσιαστικών συγκρίσεων μεταξύ των 
ιδρυμάτων από τα δίκτυα επιτήρησης, η 
επιτήρηση της επιδημιολογίας των 
παθογόνων παραγόντων που συνδέονται με 
την υγειονομική περίθαλψη και η 
αξιολόγηση και ο προσανατολισμός των 
πολιτικών για την πρόληψη και τον έλεγχο 
των λοιμώξεων που συνδέονται με την 
υγειονομική περίθαλψη. Συνεπώς, πρέπει 
να δημιουργούνται ή να ενισχύονται 
συστήματα επιτήρησης τόσο σε επίπεδο 
ιδρυμάτων παροχής υγειονομικής 
περίθαλψης όσο και σε περιφερειακό και 
εθνικό επίπεδο.

(15) Τα στοιχεία σχετικά με τις λοιμώξεις 
που συνδέονται με την υγειονομική 
περίθαλψη που διατίθενται είναι ανεπαρκή 
για να είναι εφικτή η πραγματοποίηση 
ουσιαστικών συγκρίσεων μεταξύ των 
ιδρυμάτων από τα δίκτυα επιτήρησης, η 
επιτήρηση της επιδημιολογίας των 
παθογόνων παραγόντων που συνδέονται με 
την υγειονομική περίθαλψη και η 
αξιολόγηση και ο προσανατολισμός των 
πολιτικών για την πρόληψη και τον έλεγχο 
των λοιμώξεων που συνδέονται με την 
υγειονομική περίθαλψη. Συνεπώς, πρέπει 
να δημιουργούνται ή να ενισχύονται 
συστήματα επιτήρησης τόσο σε επίπεδο 
ιδρυμάτων παροχής υγειονομικής 
περίθαλψης όσο και σε περιφερειακό και 
εθνικό επίπεδο. Η βελτίωση της συλλογής 
πληροφοριών σε περιφερειακό, εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορούσα να 
καταστήσουν σαφέστερη τη συσχέτιση 
μεταξύ της ποιότητας των υφισταμένων 
πολιτικών, συστημάτων και δομών όσον 
αφορά τη βελτίωση της ασφάλειας των 
ασθενών και των αποτελεσμάτων που 
επιτεύχθηκαν .

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να βελτιωθούν τα συστήματα επιτήρησης, προκειμένου να διατίθενται 
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πληρέστερα δεδομένα σχετικά με τις λοιμώξεις  IAS και να διευκρινίζεται η συσχέτιση μεταξύ 
της ποιότητας των υφισταμένων πολιτικών, συστημάτων και δομών και των αποτελεσμάτων 
που επιτεύχθηκαν . Κατ' αυτόν τον τρόπο θα καταστεί δυνατή η βελτίωση της περίθαλψης που 
παρέχεται στους ασθενείς και η μείωση των νοσοκομειακών λοιμώξεων.

Τροπολογία 6

Πρόταση σύστασης
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Είναι απαραίτητο να μπορέσουν τα 
κράτη μέλη να μειώσουν τον αριθμό των 
προσώπων που προσβάλλονται από IAS. 
Μεταξύ άλλων, θα μπορούσαν να 
προσληφθούν περισσότερες νοσοκόμες ή
νοσοκόμο ειδικευμένοι στον έλεγχο των 
λοιμώξεων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαιώνουν ότι είναι απαραίτητη η πρόσληψη 
περίπου 8700 νοσοκόμων ειδικευμένων στον έλεγχο των λοιμώξεων, προκειμένου να επιτευχθεί 
μια ταχεία και αποτελεσματική μείωση των λοιμώξεων που συνδέονται με την παροχή 
υγειονομικής περίθαλψης. Η βέλτιστη αναλογία θα ήταν 1 νοσοκόμος ειδικευμένος/-η στις IAS, 
για 250 κλίνες.

Τροπολογία 7

Πρόταση σύστασης
Μέρος I – κεφάλαιο I α (νέο) – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

I α. ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ

Or. fr
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Τροπολογία 8

Πρόταση σύστασης
Μέρος I – κεφάλαιο I α (νέο) – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) Τα κράτη μέλη οφείλουν να θεσπίσουν 
τους κατάλληλους μηχανισμούς 
προκειμένου να μειωθεί κατά 20% ο 
αριθμός των προσώπων που υποπίπτουν 
κάθε χρόνο στην Ευρώπη θύματα 
ανεπιθύμητων συμβαμάτων, ως συνέπεια 
υγειονομικής περίθαλψης, ποσοστό που 
αντιστοιχεί στο στόχο να μειωθούν τα εν 
λόγω συμβάματα κατά 900.000 
περιπτώσεις ετησίως έως το 2015.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι μελέτες της Επιτροπής επιβεβαιώνουν ότι μια ετήσια μείωση των ανεπιθύμητων 
συμβαμάτων της τάξης των 900.000 είναι εφικτή, δεδομένου ότι οι μέθοδοι καταπολέμησης 
των λοιμώξεων είναι  προσιτές και προσιτοί και δύνανται να τεθούν σε εφαρμογή χωρίς 
καθυστέρηση. Οι λοιμώξεις που συνδέονται με την παροχή υγειονομικής περίθαλψης 
προκαλούν κάθε χρόνο περίπου 37.000 θανάτους. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να ορισθεί 
ένας στόχος μείωσης που θα πρέπει να επιτύχουν τα κράτη μέλη έως το 2015.

Τροπολογία 9

Πρόταση σύστασης
Μέρος I – κεφάλαιο I α (νέο) – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) Τα κράτη μέλη οφείλουν, μεταξύ των 
διαφόρων μηχανισμών, να προβλέψουν 
την πρόσληψη νοσοκόμων ειδικευμένων 
στον έλεγχο των λοιμώξεων, με 
αντικειμενική αναλογία της τάξης του/της 
ενός/μιας νοσοκόμου για 250 κλίνες έως 
το 2015.. 

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Οι μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαιώνουν ότι είναι απαραίτητη η πρόσληψη 
περίπου 8700 νοσοκόμων ειδικευμένων στον έλεγχο των λοιμώξεων, προκειμένου να επιτευχθεί 
μια ταχεία και αποτελεσματική μείωση των λοιμώξεων που συνδέονται με την παροχή 
υγειονομικής περίθαλψης. Η βέλτιστη αναλογία θα ήταν 1 νοσοκόμος ειδικευμένος/-η στις IAS, 
για 250 κλίνες.

Τροπολογία 10

Πρόταση σύστασης
Μέρος I – κεφάλαιο II – σημείο 1 – παράγραφος α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) του καθορισμού της αρμόδιας αρχής ή 
των αρμόδιων αρχών που είναι υπεύθυνες 
για την ασφάλεια των ασθενών στην 
επικράτειά τους·

α) του καθορισμού της αρμόδιας αρχής ή 
των αρμόδιων αρχών που είναι υπεύθυνες 
για την ασφάλεια των ασθενών σε 
περιφερειακή και εθνική κλίμακα··

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπογραμμισθεί ότι η αρμόδια αρχή θα πρέπει να τοποθετηθεί στην κλίμακα 
που αντιστοιχεί στη δημόσια διοίκηση που είναι υπεύθυνη για τη δημόσια υγεία. Σε ορισμένα 
κράτη μέλη, πρόκειται για τις εθνικές αρχές.

Τροπολογία 11

Πρόταση σύστασης
Μέρος I – Κεφάλαιο III – σημείο 1 – παράγραφος β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την ενίσχυση της πρόληψης και του 
ελέγχου των λοιμώξεων σε επίπεδο 
ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης·

β) την ενίσχυση της πρόληψης και του 
ελέγχου των λοιμώξεων σε επίπεδο 
ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης, 
καθώς και την εξασφάλιση του πλέον 
υψηλού επιπέδου καθαριότητας, υγιεινής 
και, όταν χρειάζεται, αποστείρωσης:
i) του υλικού που συνδέεται με την 
υποδοχή και την παραμονή των ασθενών·

ii) του ιατρικού και παραϊατρικού υλικού, 
των ηλεκτρο-ιατρικών συσκευών στην 
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υπηρεσία των ασθενών, και της 
διαδικασίας διανομής των φαρμάκων·

iii) των υγειονομικών δομών που 
προορίζονται για την παροχή περίθαλψης 
στους ασθενείς·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για την πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων είναι απαραίτητο να εξασφαλισθεί το πλέον 
υψηλό επίπεδο καθαριότητας, υγιεινής και, όταν χρειάζεται, αποστείρωσης όλου του υλικού με 
το οποίο έρχονται σε επαφή οι ασθενείς..

Τροπολογία 12

Πρόταση σύστασης
Μέρος I – κεφάλαιο III – σημείο 1 – παράγραφος δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την ενίσχυση της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης των εργαζομένων στον τομέα 
της υγειονομικής περίθαλψης τόσο σε 
επίπεδο κρατών μελών όσο και σε επίπεδο 
ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης·

δ) την ενίσχυση της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης των εργαζομένων στον τομέα 
της υγειονομικής περίθαλψης και του 
παραϊατρικού προσωπικού τόσο σε 
επίπεδο κρατών μελών όσο και σε επίπεδο 
ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης, με 
ιδιαίτερη προσοχή στις νοσοκομειακές 
λοιμώξεις και στην αντίσταση των ιών 
στα αντιβιοτικά·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αντίσταση των ιών στα αντιβιοτικά είναι μία από τις κύριες αιτίες νοσοκομειακών 
λοιμώξεων και θα πρέπει να περιληφθεί μεταξύ των κεντρικών θεμάτων της εκπαίδευσης των 
εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης σε όλα τα επίπεδα. Για τη μείωση των 
νοσοκομειακών λοιμώξεων, είναι απαραίτητο να εξασφαλισθεί μια άριστη και διαρκής 
κατάρτιση του συνόλου του των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.
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Τροπολογία 13

Πρόταση σύστασης
Μέρος I – κεφάλαιο III – σημείο 1 – παράγραφος ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τη βελτίωση της πληροφόρησης που 
παρέχεται στους ασθενείς·

ε) τη βελτίωση της πληροφόρησης που 
παρέχεται στους ασθενείς μέσω του 
κοινωνικοϋγειονομικού δικτύου, αλλά και 
μέσω περιοδικών ενημερωτικών 
εκστρατειών στις εφημερίδες, το 
ραδιόφωνο, την τηλεόραση και το 
διαδίκτυο·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι ουσιαστικής σημασίας να εξασφαλισθεί η πλήρης ενημέρωση των ασθενών σχετικά με 
τους κινδύνους, τα επίπεδα ασφάλειας και τα μέτρα που λαμβάνονται για την πρόληψη των 
λαθών και των νοσοκομειακών λοιμώξεων.. Είναι συνεπώς σημαντικό να διοργανώνονται 
τακτικά ενημερωτικές εκστρατείες μέσω των διαφόρων τύπων μέσων ενημέρωσης.

Τροπολογία 14

Πρόταση σύστασης
Μέρος I – κεφάλαιο III – σημείο 1 – παράγραφος στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) την υποστήριξη της έρευνας. στ) την υποστήριξη της έρευνας, μεταξύ 
άλλων στον τομέα των πιθανών ιατρικών 
εφαρμογών των νανοτεχνολογιών και των 
νανοϋλικών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Μεταξύ των πολυάριθμων εφαρμογών των νανοτεχνολογιών και των νανοϋλικών, εκείνες του 
τομέα της υγείας είναι από τις πλέον ενθαρρυντικές. Λόγου χάριν, η τροποποίηση των 
νανοδομών της επιφάνειας των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των 
νοσοκομείων χάριν μεγαλύτερης καθαριότητας και αποστείρωσης, μπορεί να αποτελέσει ένα 
σημαντικό μέσον καταπολέμησης των λοιμώξεων που συνδέονται με την παροχή υγειονομικών 
υπηρεσιών.
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Τροπολογία 15

Πρόταση σύστασης
Μέρος II – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΜΕΡΟΣ II: ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΡΟΣ II: ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Or. fr

Αιτιολόγηση
Μεταξύ των πολυάριθμων εφαρμογών των νανοτεχνολογιών και των νανοϋλικών, εκείνες του 
τομέα της υγείας είναι από τις πλέον ενθαρρυντικές. Λόγου χάριν, η τροποποίηση των 
νανοδομών της επιφάνειας των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των 
νοσοκομείων χάριν μεγαλύτερης καθαριότητας και αποστείρωσης, μπορεί να αποτελέσει ένα 
σημαντικό μέσον καταπολέμησης των λοιμώξεων που συνδέονται με την παροχή υγειονομικών 
υπηρεσιών.

Τροπολογία 16

Πρόταση σύστασης
Μέρος II – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Καλείται η Επιτροπή να εκπονήσει, 
βάσει του πρακτικού οδηγού σχετικά με 
την πρόληψη των νοσοκομειακών 
λοιμώξεων που δημοσίευσε το 2002 η 
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας1, έγγραφο 
υπόψη των ασθενών, σχετικά με την 
πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων.
1ΠΟΥ,Πρακτικός οδηγός  σχετικά με την 
πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων, 
πρώτη έκδοση, Δεκέμβριος 2002 (2η 
έκδοση δημοσιευθείσα το 2008)

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές για τον έλεγχο των λοιμώξεων στις υγειονομικές δομές, 
που εξεπόνησε το 2003 η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας έχουν αποδειχθεί ένα πολύ 
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αποτελεσματικό μέσον. Απευθύνονται όμως ειδικότερα στους εργαζόμενους του υγειονομικού 
τομέα. Ένα ευρωπαϊκό έγγραφο που να απευθύνεται ειδικά στους ασθενείς θα μπορούσε να 
είναι ουσιαστικής σημασίας για την καταπολέμηση των νοσοκομειακών λοιμώξεων και θα 
επέτρεπε στους ασθενείς να αποκτήσουν βασικές  ικανότητες στον τομέα της ασφάλειας των 
ασθενών.

Τροπολογία 17

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα 1 – 3η σειρά – 2η στήλη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμβάν το οποίο προκαλεί βλάβη στην 
υγεία ενός ασθενούς. Ως τέτοια νοείται η 
βλάβη της δομής ή της λειτουργίας του 
σώματος και/ή κάθε επιβλαβής συνέπεια 
που προκαλείται από αυτή.

Συμβάν το οποίο προκαλεί βλάβη στην 
υγεία ενός ασθενούς μετά ή κατά την 
παροχή υγειονομικής περίθαλψης. Ως 
τέτοια νοείται η μόνιμη ή προσωρινή 
βλάβη της δομής ή της λειτουργίας του 
σώματος και/ή κάθε επιβλαβής συνέπεια 
που προκαλείται από αυτή.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να περιληφθούν μεταξύ των ανεπιθύμητων συμβάντων και οι προσωρινές 
βλάβες μιας δομής ή μιας λειτουργία του οργανισμού.

Τροπολογία 18

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα 2 – μέρος 1 – σημείο 7 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) με την τόνωση της έρευνας, μεταξύ 
άλλων στις ιατρικές εφαρμογές των 
νανοτεχνολογιών και των νανοϋλικών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Μεταξύ των πολυάριθμων εφαρμογών των νανοτεχνολογιών και των νανοϋλικών, εκείνες του 
τομέα της υγείας είναι από τις πλέον ενθαρρυντικές. Λόγου χάριν, η τροποποίηση των 
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νανοδομών της επιφάνειας των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των 
νοσοκομείων χάριν μεγαλύτερης καθαριότητας και αποστείρωσης, μπορεί να αποτελέσει ένα 
σημαντικό μέσον καταπολέμησης των λοιμώξεων που συνδέονται με την παροχή υγειονομικών 
υπηρεσιών
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ποιότητα της περίθαλψης στην Ευρώπη βελτιώνεται συνεχώς, χάρη στις συνεχείς προόδους 
της ιατρικής επιστήμης, γεγονός που επιτρέπει μεταξύ άλλων να συντομεύονται σημαντικά, 
ακόμη δε και να αποφεύγονται, οι περίοδοι νοσοκομειακής νοσηλείας.

Εντούτοις, οι ιατρικές πράξεις μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσουν βλάβη 
στην υγεία των ασθενών. Αν και ορισμένα ανεπιθύμητα συμβάματα συνδέονται με τους 
εγγενείς κινδύνους των παρεμβάσεων ή των φαρμάκων, υπάρχουν άλλες οφειλόμενες σε 
ιατρικά λάθη που θα μπορούσαν να αποφευχθούν ή σε λοιμώξεις που μεταδίδονται στους 
χώρους περίθαλψης. 

Οι μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποδεικνύουν ότι μεταξύ 8% και 12% των ασθενών 
που νοσηλεύονται στ κράτη μέλη της Ένωσης υποπίπτουν θύματα ανεπιθύμητων συμβάντων. 
Το ποσοστό αυτό μεταφράζεται σε 6,7 έως 15 εκατομμύρια νοσηλευομένων ασθενών - στους 
οποίους προστίθενται 37 περίπου εκατομμύρια ασθενών  εχόντων στραφεί στην πρωτογενή 
υγειονομική περίθαλψη - οι οποίοι υποπίπτουν κάθε χρόνο θύματα ανεπιθύμητων 
συμβαμάτων άμεσα συνδεομένων με την παροχή υγειονομικής περίθαλψης. 

Μεταξύ των πλέον συχνών ανεπιθύμητων συμβαμάτων ως συνέπεια υγειονομικής
περίθαλψης, συγκαταλέγονται οι λοιμώξεις που μεταδίδονται στα νοσοκομεία ή άλλους 
χώρους περίθαλψης. Οι λοιμώξεις αυτές προσβάλλουν κατά μέσον όρο έναν νοσηλευόμενο 
ασθενή στους είκοσι, ήτοι συνολικά 4,1 εκατομμύρια ασθενείς ετησίως. 

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι, κάθε χρόνο, οι νοσοκομειακές λοιμώξεις 
προκαλούν το θάνατο περίπου 37.000 προσώπων και συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον 
συχνών και ολέθριων αιτιών ακούσιας βλάβης. 

Μεταξύ των  παραγόντων που διευκολύνουν την ανάπτυξη και τη διάδοση των 
νοσοκομειακών λοιμώξεων, περιλαμβάνονται:
� η ανάπτυξη της αντίστασης των ιών στα αντιβιοτικά 
� ένα υψηλό ποσοστό κάλυψης κλινών
� οι αυξημένες μετακινήσεις ασθενών 
� ανεπαρκής πλαισίωση των ασθενών εκ μέρους του προσωπικού
� η ανεπαρκής συμμόρφωση με την υγιεινή των χεριών και άλλες πρακτικές πρόληψης 

και ελέγχου των λοιμώξεων
� η λανθασμένη χρήση μόνιμων ιατροτεχνολογικών προϊόντων από το προσωπικό 

υγειονομικής περίθαλψης.

Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι δυνατόν να αποφευχθούν, τόσο τα ανεπιθύμητα 
συμβάματα που συνδέονται με την περίθαλψη εν γένει, όσο και οι νοσοκομειακές λοιμώξεις 
ειδικότερα. Κατά συνέπεια, είναι δυνατόν να μειωθεί η ψαλίδα του 8-12% των ασθενών που 
υφίστανται κάθε χρόνο ανεπιθύμητες ενέργειες της περίθαλψης που δέχονται.

Προς τούτο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη οφείλουν πρωτίστως να 
συνειδητοποιήσουν το εύρος του φαινομένου μέσω της συλλογής πληροφοριών σε 
περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα δεδομένα αυτά θα μπορέσουν να 
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χρησιμοποιηθούν προκειμένου να προσδιορισθεί με ασφαλέστερο τρόπο η συσχέτιση μεταξύ 
της ποιότητας των υφισταμένων πολιτικών, συστημάτων και δομών αφενός, και των 
αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν όσον αφορά τη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών 
αφετέρου.

Είναι επίσης ουσιαστικής σημασίας το να δοθούν στα κράτη μέλη σαφείς στόχοι όσον αφορά 
τη βελτίωση της περίθαλψης που παρέχεται στους πολίτες τους. Συνεπώς, μια μείωση των 
λοιμώξεων που συνδέονται με την περίθαλψη κατά 20% έως το 2015 συνιστά έναν ευκταίο 
και εφικτό, δεδομένου ότι οι τρόποι καταπολέμησης των εν λόγω λοιμώξεων είναι προσιτοί 
και δύνανται να τεθούν σε εφαρμογή χωρίς καθυστέρηση. Η δημόσια υγεία είναι ένα βασικό 
αγαθό και δικαίωμα. Ο αριθμός των 37 000 θανάτων ως συνέπεια των λοιμώξεων που 
οφείλονται στην παρεχόμενη περίθαλψη είναι υπερβολικά υψηλός και απαράδεκτος για τους 
πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προκειμένου να επιτευχθεί έως το 2015 ο στόχος να μειωθούν οι ως άνω λοιμώξεις στις 
900.000 περιπτώσεις το χρόνο (μείωση κατά 20%), τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της 
Ένωσης καλούνται να θεσπίσουν τα αναγκαία μέσα, έκαστο σύμφωνα με τις αρμοδιότητές 
του. Ειδικότερα, μεταξύ των άλλων πολιτικών, θα ήταν σκόπιμο:
� να ενισχυθεί η παρουσία νοσοκόμων ειδικευμένων στον έλεγχο των λοιμώξεων•
� να προαχθεί η εκπαίδευση και η κατάρτιση του υγειονομικού και του παραϊατρικού 

δυναμικού, με ιδιαίτερη έμφαση στις νοσοκομειακές λοιμώξεις και την αντίσταση των 
ιών που τις προκαλούν στα αντιβιοτικά•

� να ενισχυθεί η έρευνα στον εν λόγω τομέα με ιδιαίτερη έμφαση στις νέες τεχνολογίες.

Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και ειδικότερα η 
Επιτροπή, οφείλουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον τομέα αυτό, προκειμένου να 
διευκολύνουν την ανταλλαγή δεδομένων και βέλτιστων πρακτικών. Η εισηγήτρια κρίνει 
κυρίως ότι θα ήταν σκόπιμο να κληθεί η Επιτροπή να εκπονήσει έγγραφο για την πρόληψη 
των νοσοκομειακών λοιμώξεων, υπόψη των ασθενών, και να το υποβάλει στο Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο. 

Εν κατακλείδι, η εισηγήτρια επιθυμεί να επισημάνει την ανάγκη να δοθούν συγκεκριμένες 
και γρήγορες απαντήσεις, ικανές να οδηγήσουν σε ευκαιριακή και διαρκή μείωση των 
νοσοκομειακών λοιμώξεων στην Ευρώπη. Κρίνει ως εκ τούτου απαραίτητο να τεθούν στόχοι 
για τα κράτη μέλη, έστω και μη δεσμευτικοί. Κρίνει επίσης απαραίτητο να κληθεί το 
Συμβούλιο να υποβάλει εντός τριετίας έκθεση στο Κοινοβούλιο, σχετικά με τις προόδους που 
σημείωσαν τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση στον εν λόγω τομέα.


