
PR\937476EL.doc PE510.691v02-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφαλείας των Τροφίμων

2013/2022(INI)

7.5.2013

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο βάσει των εκθέσεων 
των κρατών μελών σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στη σύσταση του 
Συμβουλίου (2009/C 151/01) για την ασφάλεια των ασθενών, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και του ελέγχου των λοιμώξεων που 
συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη
(2013/2022(ΙΝΙ))

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφαλείας των Τροφίμων

Εισηγητής: Oreste Rossi



PE510.691v02-00 2/14 PR\937476EL.doc

EL

PR_INI

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ................................3

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ....................................................................................................11



PR\937476EL.doc 3/14 PE510.691v02-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο βάσει των εκθέσεων των 
κρατών μελών σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στη σύσταση του Συμβουλίου 
(2009/C 151/01) για την ασφάλεια των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης 
και του ελέγχου των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη
(2013/2022(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Λουξεμβούργου για την ασφάλεια των ασθενών της 5ης 
Απριλίου 2005,

– έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμα της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την πρόταση 
σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης 
της πρόληψης και του ελέγχου των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική 
περίθαλψη,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 9ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την 
ασφάλεια των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και του ελέγχου των 
λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, του Νοεμβρίου του 2012, 
βάσει των εκθέσεων των κρατών μελών σχετικά με την υλοποίηση της σύστασης του 
Συμβουλίου για την ασφάλεια των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και 
του ελέγχου των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων καθώς και τη γνωμοδότηση της Επιτροπή Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων (A7–0000/2013),

Γενικές παρατηρήσεις

Α λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια των ασθενών1 αποτελεί μέρος της συνολικής 
ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης·

Β λαμβάνοντας υπόψη το περιορισμένο μέχρι στιγμής, αλλά όλο και μεγαλύτερο, 
σύνολο στοιχείων σχετικά με τον επιπολασμό ανεπιθύμητων περιστατικών2 στα 
συστήματα υγείας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Γ λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των συνηθέστερων ανεπιθύμητων περιστατικών 
συγκαταλέγονται οι λοιμώξεις που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη (HAI)3, 

                                               
1 Η ασφάλεια των ασθενών ορίζεται από την ΠΟΥ ως η αποφυγή κάθε περιττής βλάβης ή δυνητικής βλάβης που 
συνδέεται με την υγειονομική περίθαλψη.
2 Ανεπιθύμητο περιστατικό είναι ένα επεισόδιο το οποίο έχει ως αποτέλεσμα βλάβη σε κάποιον ασθενή.
3 Για τους σκοπούς της παρούσας έκθεσης, ως «λοιμώξεις που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη» 
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τα περιστατικά που έχουν να κάνουν με τη φαρμακευτική αγωγή και οι επιπλοκές 
κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων ή μετά από αυτές·

Δ λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ένα ποσοστό 8 % έως 12 % των 
ασθενών που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της ΕΕ παρουσιάζουν κάποιο ανεπιθύμητο 
περιστατικό στο πλαίσιο της υγειονομικής περίθαλψης που τους παρέχεται, είτε 
πρόκειται για HAI, είτε για σφάλματα που σχετίζονται με τη θεραπεία, είτε για 
χειρουργικά σφάλματα, είτε για προβλήματα που οφείλονται σε έλλειψη ιατρικού 
εξοπλισμού, είτε για διαγνωστικά λάθη, είτε λόγω μη παρέμβασης κατόπιν ιατρικών 
εξετάσεων·

Ε λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα ανεπιθύμητα περιστατικά συνδέονται με τους 
εγγενείς κινδύνους αναγκαίων επεμβάσεων ή φαρμάκων, ενώ, αντιθέτως, ορισμένα 
άλλα προκαλούνται από δυνητικά αποτρέψιμα ιατρικά σφάλματα καθώς και από 
ελλείψεις και δυσλειτουργίες στην αλυσίδα παροχής υγειονομικών υπηρεσιών·

ΣΤ λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηλικιωμένοι ασθενείς, οι ασθενείς με ανοσοκαταστολή και 
οι ασθενείς που υποφέρουν από χρόνιες ασθένειες, και ιδίως από χρόνιες εκφυλιστικές 
ασθένειες, συνθέτουν επίσης μια ομάδα ιδιαίτερα ευάλωτη στα ανεπιθύμητα 
περιστατικά που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη·

Ζ λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 168 της Συνθήκης, η δράση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συμπληρώνει τις εθνικές πολιτικές, αποβλέπει στη 
βελτίωση της δημόσιας υγείας, καθώς και στην πρόληψη της ανθρώπινης ασθένειας 
σε όλες τις μορφές της και στην αποτροπή των πηγών κινδύνου για την σωματική και 
πνευματική υγεία·

Η λαμβάνοντας υπόψη ότι οι HAI, οι οποίες προσβάλλουν κατά μέσο όρο το 5% των 
ασθενών που νοσηλεύονται σε νοσοκομείο, αποτελούν σοβαρό πρόβλημα δημόσιας 
υγείας στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιβαρύνουν ιδιαίτερα τους 
περιορισμένους πόρους για την υγεία·

Θ λαμβάνοντας υπόψη ότι οι HAI μπορούν να εκδηλωθούν κατόπιν παραμονής σε 
νοσηλευτικό ίδρυμα ή στο πλαίσιο οιασδήποτε υγειονομικής περίθαλψης, ιδίως κατ’ 
οίκον (κυρίως λόγω μόλυνσης ιατρικών εργαλείων ή μηχανημάτων)·

                                                                                                                                                  
(HAI) νοούνται οι λοιμώξεις που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια ή μετά τη χορήγηση ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης (για διαγνωστικούς, θεραπευτικούς ή προληπτικούς σκοπούς) σε ασθενή εφόσον δεν είχαν 
εκδηλωθεί ή δεν βρίσκονταν σε στάδιο επώασης κατά την έναρξη της περίθαλψης. Στην περίπτωση των HAI, οι 
λοιμώδεις μικροοργανισμοί (βακτηρίδια, μύκητες, ιοί, παράσιτα και άλλοι μεταδοτικοί παράγοντες) μπορεί να 
προέρχονται από τον οργανισμό του ίδιου του ασθενή (ενδογενής λοίμωξη), από ένα από τα όργανά του (έντερα, 
δέρμα κ.λπ.) ή από το περιβάλλον του (εξωγενής μόλυνση ή επιμόλυνση). Οι HAI περιλαμβάνουν όλες τις 
λοιμώξεις που σχετίζονται με το σύστημα υγείας ή με τα διάφορα είδη υγειονομικής περίθαλψης. 
Περιλαμβάνουν τις νοσοκομειακές λοιμώξεις (οι οποίες μεταδίδονται στα νοσοκομεία σε περίπτωση εισαγωγής 
σε νοσοκομείο ή ιατρικής περίθαλψης εκτός νοσοκομείου) και τις λοιμώξεις που μεταδίδονται κατά την παροχή 
υγειονομικής περίθαλψης εκτός νοσοκομείου, είτε σε συλλογικές δομές (όπως τα κέντρα μεσοπρόθεσμης ή 
μακροπρόθεσμης διαμονής και κυρίως τα κέντρα φροντίδας εξαρτημένων ηλικιωμένων ατόμων κ.λπ.) είτε 
κατ’ οίκον.
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Ι λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη τήρηση των βασικών κανόνων προφύλαξης στον τομέα 
της υγιεινής για τους ανθρώπους, για παράδειγμα τόσο στα νοσηλευτικά ιδρύματα 
όσο και κατ’ οίκον, έχει συχνά ως αποτέλεσμα την αυξημένη διάδοση παθογόνων 
παραγόντων, ιδίως εκείνων που έχουν αντοχή στις αντιμικροβιακές ουσίες·

ΙΑ λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη ότι η αυξημένη κινητικότητα των πολιτών στο πλαίσιο 
των ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας και μεταξύ αυτών, καθώς και η δυνατότητά 
τους να λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη εκτός της χώρας διαμονής τους, συμβάλλει 
στην ταχεία διάδοση των ανθεκτικών μικροοργανισμών από το ένα κράτος μέλος 
στο άλλο·

Εφαρμογή των συστάσεων του Συμβουλίου: αξιοσημείωτες βελτιώσεις και περιθώριο για 
περαιτέρω πρόοδο

1. επικροτεί τις δράσεις που υλοποιήθηκαν σε επίπεδο κρατών μελών, με πρωταρχικό 
στόχο τη βελτίωση της γενικής ασφάλειας των ασθενών και τη μείωση των 
πιθανοτήτων εμφάνισης HAI·

2. επικροτεί τη δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της γενικής ασφάλειας των 
ασθενών μέσω της προώθησης της αμοιβαίας μάθησης μεταξύ των κρατών μελών και 
της υποβολής προτάσεων για κοινούς ορισμούς και κοινή ορολογία όσον αφορά την 
ασφάλεια των ασθενών·

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προταθεί καμία 
κατηγοριοποίηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ασφάλεια των 
ασθενών (με στόχο τον εντοπισμό, την κατανόηση και την ανάλυση των παραγόντων 
που συνδέονται με την ασφάλεια των ασθενών και, συνακόλουθα, την εκπαίδευση και 
τη βελτίωση των συστημάτων) 

4. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, μέχρι στιγμής, είναι πολύ μικρός ο αριθμός 
των κρατών μελών τα οποία:
– ανέλαβαν δράσεις με στόχο τη βελτίωση της ενημέρωσης των ασθενών σχετικά με

τις HAI από τα νοσηλευτικά ιδρύματα·

– στηρίζουν τις έρευνες στον τομέα των HAI·

5. επικροτεί τη δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις συντονιστικές και εποπτικές 
εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ΕΚΠΕΝ) στον 
τομέα της πρόληψης και του ελέγχου των HAI·

6. καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να καταβάλλουν προσπάθειες για την επέκταση 
της συλλογής συγκρίσιμων δεικτών σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών σε όλα τα 
κράτη μέλη·

7. καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν και να εντείνουν τις διμερείς και πολυμερείς 
συνεργασίες στον τομέα της ασφάλειας των ασθενών, σε εθνικό ή/και περιφερειακό 
επίπεδο·

Βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών στην Ευρώπη, μεταξύ άλλων μέσω της πρόληψης 
και του ελέγχου των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη: γενικές 
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συστάσεις

8. συνιστά να δοθεί προτεραιότητα στο θέμα της ασφάλειας των ασθενών, και ιδίως της 
πρόληψης και του ελέγχου HAI, τόσο στην πολιτική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
όσο και, για τα κράτη μέλη, σε εθνικό αλλά και περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

α) Δράσεις για τη βελτίωση της γενικής ασφάλειας των ασθενών

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους όσον αφορά τη 
βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών και, κατά περίπτωση, να αναλάβουν νέες 
δράσεις με στόχο την πλήρη εφαρμογή των συστάσεων του Συμβουλίου·

10. ενθαρρύνει ειδικότερα τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ή να ενισχύσουν:

– δράσεις για τη βελτίωση των γνώσεων των πολιτών σχετικά με τις πρωτοβουλίες 
που αφορούν την ασφάλεια των ασθενών και την ενδυνάμωση των πολιτών στον 
εν λόγω τομέα·

– δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών·

– διασυνοριακές δράσεις στον τομέα της ασφάλειας των ασθενών·

– δράσεις που αποσκοπούν στην προώθηση της έρευνας για την ασφάλεια των 
ασθενών·

11. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν, ή να ενισχύσουν τα ήδη υπάρχοντα, 
συστήματα επισήμανσης των ανεπιθύμητων περιστατικών, τα οποία να επιτρέπουν 
τον εντοπισμό ευθυνών σε περίπτωση δυσλειτουργίας του συστήματος υγείας και την 
αποκόμιση διδαγμάτων από τις εν λόγω δυσλειτουργίες·

12. ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξετάσει τις εμβληματικές πρωτοβουλίες και ειδικότερα 
να εξετάσει κατά πόσο η αυξημένη συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών 
θα μπορούσε να αποτελέσει ενδεδειγμένη λύση ώστε να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα των δράσεων που εφαρμόζονται και των αποφάσεων που 
λαμβάνονται·

13. ζητεί από την Επιτροπή να επανεξετάσει τα αιτήματα για τη δημιουργία μιας βάσης 
δεδομένων που θα περιλαμβάνει τις ορθές πρακτικές προκειμένου να διευκολύνεται η 
ανταλλαγή τους μεταξύ των κρατών μελών·

14. παροτρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν όλα τα συναφή εργαλεία στατιστικής για 
την περιγραφή και την ανάλυση των ανεπιθύμητων περιστατικών·

15. ζητεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν κατά προτεραιότητα μια προσέγγιση που θα 
βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα και κυρίως να θεσπίσουν, βάσει μελέτης 
περιπτώσεων και ανταλλαγής εμπειριών, κοινές κατευθυντήριες γραμμές σε όλα τα 
κράτη μέλη·

β) Δράσεις για τον περιορισμό των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική 
περίθαλψη (HAI)
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16. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους και να αναλάβουν 
κατά περίπτωση συμπληρωματικές δράσεις για τον περιορισμό των HAI με στόχο την 
πλήρη εφαρμογή των συστάσεων του Συμβουλίου, ιδίως όσον αφορά:
– την πρόληψη των ΗΑΙ, τόσο σε νοσοκομειακό όσο και σε εξωνοσοκομειακό 

επίπεδο·
– τη βελτίωση της ενημέρωσης που παρέχεται στους ασθενείς από τα νοσηλευτικά 

ιδρύματα αλλά και εκτός των εν λόγω ιδρυμάτων·
– την υποστήριξη των ερευνητικών έργων στον τομέα της πρόληψης και του 

ελέγχου των HAI·

17. ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα σύναψης συμφωνιών 
σύμπραξης μεταξύ της Επιτροπής και των επιμέρους κρατών μελών ή απευθείας 
μεταξύ των κρατών μελών με στόχο την πρόληψη και την επίλυση των προβλημάτων 
HAI τόσο στις νοσοκομειακές δομές όσο και κατά την παροχή περίθαλψης κατ’ 
οίκον·

Βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών στην Ευρώπη, μεταξύ άλλων μέσω της πρόληψης 
και της καταπολέμησης των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη: 
συγκεκριμένες κατευθύνσεις και συστάσεις 

α) Πρόληψη

18. ζητεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν επαρκείς ανθρώπινους, οικονομικούς και 
τεχνολογικούς πόρους ώστε η υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται σε ιατρικά 
κέντρα ή νοσοκομεία να είναι όσο το δυνατόν πιο ποιοτική και τους ζητεί ειδικότερα, 
στο πλαίσιο της συνολικής επανεξέτασης των δαπανών, να μην προβούν σε μείωση 
των προϋπολογισμών που διατίθενται για την ασφάλεια των ασθενών, η οποία 
αποτελεί μείζον διακύβευμα των ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας·

19. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν, μεταξύ άλλων μέσω 
εκστρατειών ευαισθητοποίησης, τις ορθές γενικές πρακτικές, και ιδίως εκείνες που 
αφορούν την υγιεινή (υγιεινή των χεριών, αποστείρωση των εργαλείων κ.λπ.) τόσο 
εντός όσο και εκτός των νοσοκομείων (και κυρίως μεταξύ των ασθενών και των 
οικογενειών τους)·

20. καλεί τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν τα ειδικά πρωτόκολλα ασφαλείας για τις 
χρόνιες εκφυλιστικές ασθένειες και τις χρόνιες αναπηρίες, οι οποίες απαιτούν συνεχή 
υποστήριξη σε εξωνοσοκομειακό επίπεδο (τόσο στα κέντρα μεσοπρόθεσμης και 
μακροπρόθεσμης διαμονής όσο και κατ’ οίκον)·

21. ζητεί από τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τα πιο προηγμένα τεχνολογικά μέσα που 
υπάρχουν, ώστε να διασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή προστασία για τους ασθενείς και 
ιδίως να γενικεύσουν τη χρήση των ονομαστικών ηλεκτρονικών καρτών που 
περιέχουν όλες τις πληροφορίες σχετικά τον ασθενή, και ιδίως το ιστορικό του·

22. υπογραμμίζει, όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη κατ’ οίκον, ότι 
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- η κατάσταση των ασθενών (ιδίως των ηλικιωμένων και των ατόμων μειωμένης 
κινητικότητας) που επιστρέφουν στο σπίτι τους έπειτα από νοσηλεία σε 
νοσοκομείο πρέπει να εξετάζεται εξονυχιστικά κατά την έξοδό τους από το 
νοσοκομείο, ώστε να αξιολογείται και να προλαμβάνεται ο κίνδυνος νέας 
επιδείνωσης της υγείας τους·

- οι ασθενείς και τα άτομα που τους φροντίζουν πρέπει να ενημερώνονται 
δεόντως, ιδίως όσον αφορά την υγιεινή, την τήρηση των διαδικασιών και των 
συνταγογραφήσεων·

- η χρήση ιατρικού υλικού μίας χρήσης θα πρέπει να προωθηθεί όσο το δυνατόν 
περισσότερο·

β) Επικοινωνία, εκπαίδευση και κατάρτιση

23. καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν ειδικές δράσεις ευαισθητοποίησης και κατάρτισης 
σχετικά με τις HAI, οι οποίες δεν θα απευθύνονται μόνο στους επαγγελματίες υγείας 
(γιατροί, νοσοκόμοι, νοσηλευτές κ.λπ.) αλλά και στους φροντιστές·

γ) Δικαιώματα των ασθενών 

24. καλεί τα κράτη μέλη να ορίσουν σε τοπικό επίπεδο μια αρχή ή ένα πρόσωπο 
επικοινωνίας που θα αναλάβει να παρέχει στους ασθενείς πληροφορίες και στοιχεία 
σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών·

25. ζητεί από τα κράτη μελή να παρέχουν στους ασθενείς πληροφορίες σχετικά με τους 
κινδύνους, το επίπεδο ασφάλειας και τα ισχύοντα μέτρα ώστε να αποφεύγεται η 
εμφάνιση ανεπιθύμητων περιστατικών που συνδέονται με την υγειονομική 
περίθαλψη, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συναίνεση του ασθενή κατόπιν 
ενημέρωσης για τη θεραπεία που του προτείνεται και, γενικότερα, να του δοθεί η 
δυνατότητα να αποκτήσει γνώσεις στον τομέα της ασφάλειας του ασθενή, και τα 
καλεί να ενημερώνουν τους ασθενείς για τις διαδικασίες υποβολής καταγγελιών και 
τα δικαιώματα προσφυγής σε περίπτωση εμφάνισης ανεπιθύμητων περιστατικών 
που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη·

26. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να εφαρμόσουν 
κατά προτεραιότητα και στο μέτρο του δυνατού προσεγγίσεις που βασίζονται στη 
διαμεσολάβηση σε περίπτωση εμφάνισης ανεπιθύμητων περιστατικών που 
συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη·

27. ενθαρρύνει τη θέσπιση συστημάτων αποκατάστασης (και ιδίως αποζημίωσης σε 
περίπτωση εμφάνισης ανεπιθύμητων περιστατικών που συνδέονται με την 
υγειονομική περίθαλψη) που να είναι εναρμονισμένα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

δ) Διάγνωση και παρακολούθηση

28. ζητεί από τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν και να προωθήσουν την κοινοποίηση 
περιστατικών και την ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της ασφάλειας των 
ασθενών τόσο από τους εργαζομένους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσο 
και από τους ασθενείς και τους συγγενείς τους·



PR\937476EL.doc 9/14 PE510.691v02-00

EL

29. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν τυποποιημένα κριτήρια για τον εντοπισμό 
διαφόρων χώρων μόλυνσης από τις HAI (συμπεριλαμβανομένων των 
εξωνοσοκομειακών δομών) και να συνεχίσουν τις προσπάθειες για τη συλλογή 
συγκρίσιμων και επικαιροποιημένων στοιχείων όσον αφορά τη γενική ασφάλεια των 
ασθενών και τις HAI·

30. καλεί ιδίως τα κράτη μέλη που διεξάγουν περιστασιακές εθνικές έρευνες για τον 
επιπολασμό των HAI βάσει εναρμονισμένης μεθοδολογίας που έχει αναπτύξει το 
ΕΚΠΕΝ να επικαιροποιούν τακτικά τις εν λόγω έρευνες και ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη που δεν διεξάγουν περιστασιακές εθνικές έρευνες για τον επιπολασμό των HAI 
βάσει εναρμονισμένης μεθοδολογίας που έχει αναπτύξει το ΕΚΠΕΝ να προβούν στη 
διεξαγωγή τέτοιου είδους ερευνών·

31. συνιστά τη συγκρότηση, σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, ομάδων εργασίας που θα 
εξετάζουν ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των ασθενών· για παράδειγμα, 
θα μπορούσαν να συγκροτηθούν ομάδες που θα ασχολούνται αποκλειστικά με την 
πρόληψη των ατυχημάτων στους ηλικιωμένους, τη μείωση των λειτουργικών 
κινδύνων ή ακόμα και τη μείωση του κινδύνου σφαλμάτων κατά τη χορήγηση 
φαρμακευτικής αγωγής·

ε) Ευρωπαϊκή και διεθνής συνεργασία

32. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ενισχύσουν τη συνεργασία, 
συμπεριλαμβανομένων της ΠΟΥ και του ΟΟΣΑ, με στόχο την εναρμόνιση των 
μέτρων, των ορισμών, της ορολογίας και των δεικτών στον τομέα της ασφάλειας του 
ασθενή·

33. ζητεί από τα κράτη μέλη να ανταλλάξουν αποθετήρια ορθών πρακτικών, εφόσον 
υπάρχουν, στον τομέα της γενικής ασφάλειας των ασθενών και ιδίως να ανταλλάξουν 
αποθετήρια ορθών πρακτικών, εφόσον υπάρχουν, στον τομέα της πρόληψης και του 
ελέγχου των HAI και της διάδοσης των πολυανθεκτικών βακτηριδίων·

34. ενθαρρύνει το ΕΚΠΕΝ στην προσπάθεια στήριξης και εναρμόνισης της 
παρακολούθησης των HAI και το καλεί ειδικότερα να συνεχίσει τις προσπάθειες 
ανάπτυξης δεικτών υποδομών και πρακτικών·

35. καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν μια κοινή βάση δεδομένων για τη συλλογή 
πληροφοριών σχετικά με τα ανεπιθύμητα περιστατικά που συνδέονται με την 
υγειονομική περίθαλψη και στηρίξουν όλα τα συστήματα συλλογής πληροφοριών 
στον εν λόγω τομέα (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που θεσπίζονται βάσει 
εμπιστευτικών δηλώσεων)·

στ) Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων 

36. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρατείνουν τουλάχιστον 
κατά δύο έτη την παρακολούθηση της συνέχειας που δίνεται στη σύσταση σχετικά με 
την ασφάλεια των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και του ελέγχου 
HAI·

37. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία τους με το ΕΚΠΕΝ στον 
τομέα της πρόληψης και του ελέγχου HAI· ενθαρρύνει ειδικότερα τις εθνικές αρχές να 
ζητούν τακτικά από το ΕΚΠΕΝ να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και να δημοσιεύουν 
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τις εκθέσεις που τους υποβάλλει το ΕΚΠΕΝ και, προς την κατεύθυνση αυτή, 
υπογραμμίζει την ανάγκη εξασφάλισης, στο πλαίσιο των μελλοντικών 
δημοσιονομικών προοπτικών, επαρκούς και διαρκούς χρηματοδότησης για το 
ΕΚΠΕΝ ώστε το τελευταίο να μπορέσει να φέρει σε πέρας την αποστολή 
συντονισμού και εποπτείας που έχει αναλάβει·

38. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών και στα κράτη μέλη.



PR\937476EL.doc 11/14 PE510.691v02-00

EL

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ασφάλεια των ασθενών: ένα μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση

Η πρόσβαση σε ασφαλή υγειονομική περίθαλψη αποτελεί το κλειδί για ένα ποιοτικό σύστημα 
υγείας. Πρόκειται επίσης για ένα αναγνωρισμένο θεμελιώδες δικαίωμα, το οποίο αφορά την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, τα θεσμικά της όργανα και τους ευρωπαίους πολίτες. Ως εκ τούτου, οι 
ασθενείς έχουν το δικαίωμα να αξιώνουν να καταβάλλονται οι μέγιστες δυνατές προσπάθειες 
για τη διασφάλιση της ασφάλειάς τους.

Ο τομέας της υγείας παρουσιάζει υψηλό κίνδυνο στον βαθμό που τα ανεπιθύμητα 
περιστατικά που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη (και όχι με το ιατρικό πρόβλημα 
που εξετάζεται) μπορούν να επιφέρουν σοβαρές σωματικές βλάβες, επιπλοκές ή οδύνη, 
ακόμη και τον θάνατο του ασθενούς στον οποίο παρέχεται υγειονομική περίθαλψη. Ενώ 
ορισμένα ανεπιθύμητα περιστατικά συνδέονται με τους εγγενείς κινδύνους αναγκαίων 
επεμβάσεων ή φαρμάκων, ορισμένα άλλα προκαλούνται από δυνητικά αποτρέψιμα ιατρικά 
σφάλματα και από ελλείψεις και δυσλειτουργίες στην αλυσίδα παροχής υγειονομικών 
υπηρεσιών.
Εκτιμάται ότι το 30-40% των ανεπιθύμητων περιστατικών που συνδέονται με την 
υγειονομική περίθαλψη, τόσο στα νοσοκομεία όσο και στα ιατρικά κέντρα, είναι αποτρέψιμα. 
Στα εν λόγω ανεπιθύμητα περιστατικά συμπεριλαμβάνονται οι λοιμώξεις που συνδέονται με 
την υγειονομική περίθαλψη (HAI). Υπολογίζεται ότι οι HAI προσβάλλουν κατά μέσο όρο το 
5% των ασθενών που εισάγονται σε νοσοκομείο, ήτοι 4,1 εκατομμύρια άτομα ετησίως στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, και ότι περίπου 37.000 θάνατοι οφείλονται στις συνέπειες μια τέτοιας 
λοίμωξης. Τουλάχιστον στο 20% των περιπτώσεων οι HAI θα μπορούσαν να είχαν 
αποφευχθεί. Οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με ανοσοκαταστολή είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε 
τέτοιου είδους λοιμώξεις, ενώ η ανάπτυξη της μικροβιακής αντοχής καθιστά συχνά πιο 
δύσκολο τον έλεγχο των HAI.

Η ασφάλεια του ασθενή συμβάλλει πρωτίστως στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ωστόσο, οι 
βλάβες που προκαλούνται στους ασθενείς από τα ανεπιθύμητα περιστατικά που συνδέονται 
με την υγειονομική περίθαλψη αποτελούν σοβαρό κοινωνικό ζήτημα, ιδίως εν μέσω περιόδου 
οικονομικής κρίσης. Για παράδειγμα, οι λοιμώξεις Clostridium difficile, οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν περίπου το 5% του συνόλου των HAI στην Ευρώπη και ευθύνονται για το 
2% των επανεισαγωγών στο νοσοκομείο, βρίσκονται σε έξαρση σε ορισμένα κράτη μέλη και 
οι οικονομικές τους επιπτώσεις στα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας αποτιμώνται σε 3,7 
εκατομμύρια ευρώ για το 2013. Ως εκ τούτου, πέραν του προφανούς οφέλους για τους 
ασθενείς, κάθε επένδυση στον τομέα της ασφάλειας του ασθενή αποτελεί δυνητική πηγή 
εξοικονόμησης πόρων. Συνεπώς, η προτεραιότητα που δίδεται στην ασφάλεια του ασθενή 
έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους από άποψη υγειονομικής περίθαλψης ασθενών 
που αντιμετωπίζουν ανεπιθύμητα περιστατικά τα οποία συνδέονται με την υγειονομική 
περίθαλψη και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, την καλύτερη χρήση των οικονομικών και ανθρώπινων 
πόρων. Για την επίτευξη των εν λόγω στόχων, η φιλοσοφία της ασφάλειας των ασθενών 
μπορεί να ενισχυθεί σημαντικά με διάφορους τρόπους.

Σύνοψη της σύστασης του Συμβουλίου στον τομέα της ασφάλειας των ασθενών και 
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της πρόληψης και του ελέγχου HAI

Προς τούτο, στη σύστασή του (2009/C 151/01) της 9ης Ιουνίου 2009, το Συμβούλιο πρότεινε 
την ανάληψη μιας σειράς δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ασφάλειας των 
ασθενών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

α) Στο πρώτο κεφάλαιο της σύστασης, το οποίο αφορά την ασφάλεια των ασθενών, τα 
κράτη μέλη καλούνται να λάβουν μια σειρά μέτρων με σκοπό την ελαχιστοποίηση 
των βλαβών που υφίστανται ασθενείς οι οποίοι δέχονται υγειονομική περίθαλψη. 
Μεταξύ των προτεινόμενων μέτρων συγκαταλέγονται ιδίως τα ακόλουθα:
– η υποστήριξη της δημιουργίας και της ανάπτυξης εθνικών πολιτικών και 

προγραμμάτων για την ασφάλεια των ασθενών,
– η ενδυνάμωση των ασθενών,
– η θέσπιση συστημάτων ουδέτερης επισήμανσης των ανεπιθύμητων περιστατικών 

που να επιτρέπουν την αποκόμιση διδαγμάτων από τις ανεπάρκειες,
– η προώθηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης εργαζομένων στον τομέα της 

υγειονομικής περίθαλψης σε θέματα ασφάλειας των ασθενών,
– η ανάπτυξη της έρευνας στον τομέα της ασφάλειας των ασθενών.

Επιπλέον, η σύσταση καλεί τα κράτη μέλη να ανταλλάσουν γνώσεις, εμπειρίες και βέλτιστες 
πρακτικές και να προβούν σε ταξινόμηση και μέτρηση της ασφάλειας των ασθενών σε 
κοινοτικό επίπεδο με αμοιβαία συνεργασία καθώς και σε συνεργασία με την Επιτροπή και 
τους αρμόδιους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς.

β) Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά την πρόληψη και τον έλεγχο των HAI: τα κράτη μέλη 
καλούνται να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν στο προσήκον επίπεδο στρατηγική για 
την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική 
περίθαλψη. Στο πλαίσιο της προτεινόμενης στρατηγικής, προτείνεται η εφαρμογή 
ειδικών μέτρων πρόληψης και ελέγχου σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο καθώς και 
σε επίπεδο ιδρυμάτων παροχής υγειονομικής περίθαλψης (ιδίως η δημιουργία 
συστημάτων ενεργούς επιτήρησης, η θέσπιση και η εφαρμογή κατευθυντήριων 
γραμμών, η δημιουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζομένων 
στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, η εφαρμογή μέτρων για την ενημέρωση των 
ασθενών και η υποστήριξη της έρευνας στον τομέα των HAI).

Συνέχεια που δόθηκε στη σύσταση του Συμβουλίου στον τομέα της ασφάλειας των 
ασθενών και της πρόληψης και του ελέγχου των HAI: ένας πρώτος απολογισμός 

Τον Νοέμβριο 2012 η Επιτροπή παρουσίασε, βάσει των εκθέσεων των κρατών μελών, έναν 
απολογισμό των δράσεων που εφαρμόστηκαν με στόχο τη συμμόρφωση με τη σύσταση. 
Τα περισσότερα κράτη μέλη δήλωσαν ότι έχουν αναλάβει διάφορες ενέργειες, όπως 
προβλέπεται στη σύσταση.

– όσον αφορά τη γενική ασφάλεια των ασθενών, τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν 
ενσωματώσει την ασφάλεια των ασθενών ως προτεραιότητα στις πολιτικές για τη 
δημόσια υγεία·

– όσον αφορά την κατάρτιση σε θέματα ασφάλειας των ασθενών, τα περισσότερα 
κράτη υλοποίησαν δράσεις στα νοσηλευτικά ιδρύματα·
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– όσον αφορά τα συστήματα επισήμανσης των περιστατικών, όσα εφαρμόστηκαν 
απέφεραν αποτελέσματα όσον αφορά την αποκόμιση διδαγμάτων από τις 
ανεπάρκειες και βελτιώθηκαν σημαντικά· ωστόσο, υπάρχει ακόμα περιθώριο 
βελτίωσης στον εν λόγω τομέα·

– όσον αφορά την ενδυνάμωση των ασθενών, καταβλήθηκαν σημαντικές 
προσπάθειες, ιδίως σε επίπεδο νοσοκομειακής περίθαλψης·

– όσον αφορά την έρευνα, η έκθεση αναφέρει ότι όλα τα κράτη μέλη διαθέτουν 
εθνικά ερευνητικά προγράμματα για την ασφάλεια των ασθενών·

–  όσον αφορά την πρόληψη και τον έλεγχο των HAI, τα περισσότερα κράτη μέλη 
έχουν εφαρμόσει συνδυασμό ενεργειών για την πρόληψη και τον έλεγχο των HAI, 
στις περισσότερες περιπτώσεις στο πλαίσιο στρατηγικών για τη συνετή χρήση 
αντιμικροβιακών ουσιών στην ιατρική και/ή και στρατηγικών για την ασφάλεια 
των ασθενών.

Παράλληλα, ελήφθησαν μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδίως η χρηματοδότηση διαφόρων 
πρωτοβουλιών, ως επί το πλείστον στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την υγεία ή του έβδομου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα (με συνολικό ποσό 16 
εκατομμύρια ευρώ). 

Οι εκθέσεις που κατάρτισαν τα κράτη μέλη και συνόψισε η Επιτροπή δείχνουν ότι, παρά την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί από το 2009, υπάρχει ακόμα περιθώριο για βελτιώσεις.

Θέση του εισηγητή και σύνοψη των κυριότερων συστάσεων 

Ο εισηγητής επισημαίνει ότι ορισμένες δράσεις που συνέστησε το Συμβούλιο με στόχο τη 
βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών στα κράτη μέλη έχουν αναληφθεί μόνο σε ελάχιστα 
κράτη μέλη και ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο βελτιώσεων τόσο στον τομέα της 
νοσοκομειακής υγειονομικής περίθαλψης όσο και στον τομέα της εξωνοσοκομειακής 
υγειονομικής περίθαλψης, ιδίως όσον αφορά την ενδυνάμωση των ασθενών, την εκπαίδευση 
των επαγγελματιών υγείας και των νοσηλευτών με την ευρύτερη έννοια, καθώς και ότι είναι 
απαραίτητη η συνέχιση των προσπαθειών για τη θέσπιση ευρωπαϊκής ονοματολογίας όσον 
αφορά την ασφάλεια των ασθενών ή ακόμα και για τη θέσπιση ευρωπαϊκών κατευθυντήριων 
γραμμών για τα πρότυπα ασφαλείας των ασθενών. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τις ΗΑΙ, ο 
εισηγητής επισημαίνει επιπλέον ότι ορισμένες δράσεις που συνέστησε το Συμβούλιο για την 
πρόληψη και τον έλεγχο των HAI έχουν αναληφθεί από ελάχιστα κράτη μέλη και ότι υπάρχει 
ακόμα περιθώριο προόδου, ιδίως όσον αφορά την ενημέρωση των ασθενών και την 
υποστήριξη της έρευνας στον τομέα της πρόληψης και του ελέγχου των HAI.

Ενθαρρύνει ιδίως τα κράτη μέλη να αναλάβουν (ή να ενισχύσουν τις υφιστάμενες) δράσεις 
για την ενδυνάμωση των ασθενών στον τομέα της ασφάλειας των ασθενών και της πρόληψης 
και του ελέγχου HAI, δράσεις για την εκπαίδευση και την κατάρτιση των εργαζομένων στον 
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης αλλά και των ασθενών και των φροντιστών τους, 
διασυνοριακές δράσεις και δράσεις που αποσκοπούν στην προώθηση της έρευνας για την 
ασφάλεια των ασθενών και τις HAI. Καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειές 
τους όσον αφορά την εναρμόνιση των ταξινομήσεων και της συλλογής συγκρίσιμων δεικτών. 
Καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να ακολουθήσουν κατά 
προτεραιότητα και στο μέτρο του δυνατού προσεγγίσεις που βασίζονται στη διαμεσολάβηση 
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σε περίπτωση εμφάνισης ανεπιθύμητων περιστατικών που συνδέονται με την υγειονομική 
περίθαλψη και ενθαρρύνει τη θέσπιση συστημάτων αποκατάστασης εναρμονισμένων σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο της γήρανσης του ευρωπαϊκού πληθυσμού και της ανησυχητικής ανάπτυξης της 
μικροβιακής αντοχής, ο εισηγητής οφείλει να υπογραμμίσει ότι η ασφάλεια των ασθενών, και 
ιδίως η πρόληψη και ο έλεγχος των HAI, πρέπει να αποτελεί μείζον ζήτημα τόσο στην 
πολιτική ημερήσια διάταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο. Υπογραμμίζει ιδίως ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέσουν επαρκείς πόρους, 
κυρίως οικονομικούς, για την ασφάλεια των ασθενών. Όσον αφορά την πρόληψη και τον 
έλεγχο HAI, υπογραμμίζει την προστιθέμενη αξία που παρέχει το ΕΚΠΕΝ μέσω του 
εποπτικού και συντονιστικού του ρόλου και επισημαίνει την ανάγκη εξασφάλισης, στο 
πλαίσιο των μελλοντικών δημοσιονομικών προοπτικών, επαρκούς και διαρκούς 
χρηματοδότησης για το ΕΚΠΕΝ ώστε το τελευταίο να μπορέσει να φέρει σε πέρας την 
αποστολή συντονισμού και εποπτείας που έχει αναλάβει.

Η σύσταση του Συμβουλίου ζητούσε από την Επιτροπή να εξεταστεί ο βαθμός της 
αποτελεσματικής λειτουργίας των προτεινόμενων μέτρων. Ωστόσο, επειδή ορισμένες 
ενέργειες έχουν εφαρμοστεί πολύ πρόσφατα ή βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη, ο εισηγητής 
στηρίζει την πρόταση να εκδοθεί μια δεύτερη έκθεση προόδου τον Ιούνιο 2014.


