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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

komisjoni aruande kohta nõukogule, mis põhineb liikmesriikide aruannetel nõukogu 
soovituse 2009/C 151/01 (mis käsitleb patsiendi ohutust, sealhulgas tervishoiuteenustega 
seotud nakkuste ennetamist ja tõrjet) kohta
(2013/2022(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse 5. aprilli 2005. aasta Luxembourgi deklaratsiooni patsiendi ohutuse kohta,

– võttes arvesse 23. aprilli 2009. aasta seadusandlikku resolutsiooni ettepaneku kohta võtta 
vastu nõukogu soovitus, mis käsitleb patsiendi ohutust, sealhulgas tervishoiuteenustega 
seotud nakkuste ennetamist ja tõrjet,

– võttes arvesse nõukogu 9. juuni 2009. aasta soovitust, mis käsitleb patsiendi ohutust, 
sealhulgas tervishoiuteenustega seotud nakkuste ennetamist ja tõrjet,

– võttes arvesse komisjoni 2012. aasta novembri aruannet nõukogule liikmesriikide 
aruannete põhjal nõukogu soovituse (mis käsitleb patsiendi ohutust, sealhulgas 
tervishoiuteenustega seotud nakkuste ennetamist ja tõrjet) kohta,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ning tööhõive-
ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A7-0000/2013),

Üldised märkused

A. arvestades, et patsiendi ohutus1 on osa tervishoiu üldisest kvaliteedist;

B. arvestades Euroopa Liidu liikmesriikide tervishoiusüsteemides kõrvalekallete2

esinemise ja mõju kohta olemasolevate andmete hetkel küll piiratud, kuid pidevalt 
kasvavat hulka;

C. arvestades, et kõige sagedasemad tervishoiuteenustega seotud kõrvalekalded on 
tervishoiuteenustega seotud nakkused3, ravimitega seotud sündmused ning kirurgilise 
sekkumise käigus või pärast seda tekkivad tüsistused;

                                               
1 WHO määratleb seda kui tervishoiuteenustega seotud tarbetut kahju või võimaliku kahju puudumist patsiendile.
2 Kõrvalekalle on määratletud kui juhtum, mis põhjustab patsiendile kahju.
3 Käesolevas aruandes mõistetakse tervishoiuteenustega seotud nakkuste all mis tahes nakkust, mis tekib 
patsiendile meditsiiniteenuste (diagnostiline, terapeutiline või ennetav) osutamise käigus või järel, kui nakkust ei 
esinenud enne meditsiiniteenuste osutamise algust ega olnud ka peiteajal. Tervishoiuteenustega seotud nakkusi 
põhjustavad mikroorganismid (bakterid, seened, viirused, parasiidid ja muud haigustekitajad) võivad pärineda 
patsiendilt endalt (endogeenne infektsioon), mõnest tema loomulikust allikast (soolestik, nahk jne) või 
ümbritsevast keskkonnast (eksogeenne või ristinfektsioon). Tervishoiuteenustega seotud nakkused hõlmavad 
hulka nakkusi, mida seostatakse tervishoiusüsteemiga või erinevate ravietappidega. Need hõlmavad ravimitest 
põhjustatud nakkusi (mis saadakse tervishoiuasutustest haiglaravile võtmise või kiirabiteenuste osutamise 
käigus) ning nakkusi, mis saadakse väljaspool tervishoiuasutusi osutatavate raviteenuste käigus, kas siis 
ühisasutustest (nagu keskmiseks või pikaks ajaks elamiseks mõeldud asutused ja eelkõige hooldust vajavate 
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D. arvestades, et hinnanguliselt 8 kuni 12% Euroopa Liidus haiglaravile võetud 
patsientidest esineb neile osutatud tervishoiuteenustega seotud kõrvalekaldeid, kas siis 
tervishoiuteenustega seotud nakkuste, raviteenuse osutamisega seotud vigade, 
kirurgiliste vigade, defektsete meditsiiniseadmetega seotud probleemide, 
diagnoosivigade või sekkumise puudumise tõttu pärast arstlikku läbivaatust;

E. arvestades, et kui teatavad kõrvalmõjud on seotud vajalikest sekkumistest või 
ravimitest tuleneva ohuga, siis teisi, vastupidiselt, põhjustavad ravivead ning lüngad ja 
puudused raviahelas, mida on võimalik ära hoida; 

F. arvestades, et eakad patsiendid, nõrgestatud immuunsüsteemiga patsiendid ning 
patsiendid, kes kannatavad krooniliste, eriti degeneratiivsete krooniliste haiguste all, 
moodustavad ühtlasi grupi, kes on raviteenustega seotud kõrvalekallete suhtes eriti 
haavatavad;

G. arvestades, et asutamislepingu artiklis 168 on sätestatud, et Euroopa Liidu meetmed, 
mis täiendavad riiklikku poliitikat, on suunatud rahvatervise parandamisele, inimeste 
haigestumise ennetamisele ning nende füüsilist ja vaimset tervist ohustavate tegurite 
kõrvaldamisele;

H. arvestades, et tervishoiuteenustega seotud nakkused, mis puudutavad keskmiselt 5% 
haiglaravile võetud patsientidest, on suur rahvatervisega seotud probleem Euroopa 
Liidu riikides, olles ühtaegu nii tõsine rahvatervise probleem kui ka piiratud 
tervishoiuressurssidel lasuv suur majanduslik koorem;

I. arvestades, et tervishoiuteenustega seotud nakkused võivad tekkida pärast 
tervishoiuasutuses viibimist või tervishoiuteenustega kokkupuutumist, eriti kodustes 
tingimustes (eelkõige nakatunud vahendite või meditsiiniseadmetega 
kokkupuutumisel);

J. arvestades, et elementaarsete hügieeniabinõude puudulik järgimine inimeste poolt, 
näiteks hooldusasutustes, aga ka kodus, toob sageli kaasa patogeenide, eriti 
antimikroobsetele toimeainetele resistentsete patogeenide suurema leviku;

K. arvestades lisaks, et kodanike kasvav liikuvus Euroopa tervishoiusüsteemides ja nende 
vahel, samuti võimalus, et nad on saanud ravi väljaspool oma elukohariiki, 
soodustavad resistentsete mikroorganismide kiiret levikut ühest liikmesriigist teise;

Nõukogu soovituste elluviimine: märkimisväärne paranemine ning veel tehtavad 
edusammud 

1. tunneb heameelt liikmesriikide tasandil võetud meetmete üle, mille esmane eesmärk on 
parandada patsientide üldist ohutust ning vähendada tervishoiuteenustega seotud 
nakkuste esinemist;

                                                                                                                                                  
eakate inimeste hooldeasutused) või kodust.
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2. tunneb heameelt meetmete üle, mida Euroopa Komisjon on võtnud patsiendi ohutusega 
seotud üldküsimuste valdkonnas, toetades liikmesriikidevahelist üksteiselt õppimist 
ning pakkudes välja patsiendi ohutust käsitlevad ühtsed mõisted ja terminoloogia;

3. peab kahetsusväärseks, et Euroopa Liidu tasandil ei ole tänaseni esitatud ühtegi 
ettepanekut patsiendi ohutuse klassifitseerimise kohta (mille eesmärk oleks tuvastada, 
mõista ja analüüsida patsiendi ohutusega seonduvaid tegureid ning sellest lähtuvalt 
toetada haridust ja süsteemide parandamist);

4. peab kahetsusväärseks, et praeguseks on endiselt liiga vähe liikmesriike, mis:

– on võtnud meetmeid, mille eesmärk on tõhustada patsientide teavitamist 
tervishoiuasutuste poolt tervishoiuteenustega seonduvate nakkuste kohta,

– toetavad tervishoiuteenustega seotud nakkustega tegelevaid teadusuuringuid;

5. tunneb heameelt Euroopa Komisjoni võetud meetmete ning Haiguste Ennetamise ja 
Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) koordineeriva ja järelevalvetöö üle 
tervishoiuteenustega seotud nakkuste ennetamise ja tõrje valdkonnas; 

6. kutsub liikmesriike üles jätkama oma jõupingutusi, et laiendada patsiendi ohutust 
käsitlevate võrdlusnäitajate kogumist kõiki liikmesriike hõlmavaks;

7. kutsub liikmesriike üles jätkama ja tõhustama patsiendi ohutuse alast kahe- ja 
mitmepoolset koostööd riiklikul ja/või piirkondlikul tasandil;

Patsiendi ohutuse parandamine Euroopas, sealhulgas tervishoiuteenustega seotud nakkusi 
ennetades ja tõrjudes: üldised soovitused

8. soovitab, et patsiendi ohutus ja eriti tervishoiuteenustega seotud nakkuste ennetamine 
ja tõrje hõivaks keskse koha nii Euroopa Liidu poliitikas kui ka liikmesriikide ning 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil;

a) Meetmed patsiendi ohutusega seotud üldküsimuste tõhustamiseks

9. innustab liikmesriike jätkama oma jõupingutusi patsiendi ohutuse parandamiseks ning 
kui seda pole juba tehtud, siis rakendama uusi meetmeid, et täita täielikult nõukogu 
soovitusi; 

10. innustab liikmesriike eelkõige rakendama või, kui need on juba olemas, tugevdama:

– meetmeid, mille eesmärk on tõsta kodanike teadlikkust patsiendi ohutusega 
seonduvate algatuste kohta ning toetada kodanike sellealast võimestamist,

– meetmeid tervishoiutöötajate harimiseks ja koolitamiseks patsiendi ohutuse alal,
– piiriülest tegevust patsiendi ohutuse valdkonnas,

– meetmeid, mille eesmärk on edendada patsiendi ohutuse alaseid teadusuuringuid;
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11. innustab liikmesriike looma või, kui need on juba olemas, tugevdama kõrvalekaldeid 
käsitlevaid aruandlus- ja õppesüsteeme, mis võimaldavad tuvastada tervishoiuteenuste 
osutamise ahelas esinevate puuduste korral vastutavad osapooled;

12. innustab komisjoni kaaluma juhtalgatusi ja eelkõige selgitama välja, kas piirkondlike 
ja kohalike ametiasutuste suurem osalus võib olla sobiv lahendus rakendatud 
meetmete ja võetud otsuste tõhususe tagamiseks;

13. palub komisjonil uuesti kaaluda andmebaasi loomist, mis võtaks arvele head tavad, et 
toetada nende vahetamist liikmesriikide vahel;

14. innustab liikmesriike kasutama kõiki sobivaid statistilisi vahendeid kõrvalekallete 
kirjeldamiseks ja analüüsimiseks;

15. kutsub liikmesriike üles eelistama faktilistel andmetel põhinevat lähenemist ja 
eelkõige koostama juhtumiuuringute ja tagasiside alusel kõikidele liikmesriikidele 
ühtsed suunised;

b) Meetmed tervishoiuteenustega seotud nakkuste vähendamiseks

16. innustab liikmesriike jätkama oma jõupingutusi ning rakendama, kui seda pole juba 
tehtud, täiendavaid meetmeid tervishoiuteenustega seotud nakkuste vähendamiseks, et 
täita täielikult nõukogu soovitusi, eelkõige seoses järgnevaga:
– tervishoiuteenustega seotud nakkuste ennetamine nii haigla- kui ka haiglavälises 

ravis,
– patsientidele tervishoiuasutuste poolt ning väljaspool neid antava teabe 

parandamine,
– tervishoiuteenustega seotud nakkuste ennetamisele ja tõrjele suunatud 

teadusuuringute toetamine;

17. innustab Euroopa Komisjoni kaaluma võimalust sõlmida partnerlepingud komisjoni ja 
üksikute liikmesriikide või otse liikmesriikide vahel, et ennetada ja leevendada 
tervishoiuteenustega seotud nakkuste probleemi haiglates ja koduses ravis;

Patsiendi ohutuse parandamine Euroopas, sealhulgas tervishoiuteenustega seotud nakkusi 
ennetades ja tõrjudes: suunad ja konkreetsed soovitused 

a) Ennetamine

18. kutsub liikmesriike üles tagama piisavad inimressursid ning rahalised ja 
tehnoloogilised vahendid, et kohalikes hoolekandeasutustes ja haiglates osutatavad 
tervishoiuteenused oleksid võimalikult kvaliteetsed, ning kutsub neid eelkõige üles 
mitte vähendama ajal, mil kulutusi kõikjal üle vaadatakse, patsiendi ohutusele 
eraldatavaid rahalisi vahendeid, kuna patsiendi ohutus on Euroopa 
tervishoiusüsteemide seisukohalt olulise tähtsusega;

19. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles edendama muu hulgas teadlikkuse tõstmise 
kampaaniate abil üldisi häid tavasid, eelkõige neid, mis on seotud hügieeniga 
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(kätehügieen, seadmete steriliseerimine jne) haiglates, aga ka väljaspool haiglaid 
(eelkõige patsientide ja nende perekondade seas);

20. kutsub liikmesriike üles määrama kindlaks spetsiifilised ohutusprotokollid 
degeneratiivsete krooniliste haiguste ja puuetega lõppevate ning nende haiguste jaoks, 
mis vajavad pärast haiglaravi jätkuvat abistamist (keskmiseks ja pikemaks ajaks 
elamiseks mõeldud hooldusasutustes ning kodustes tingimustes);

21. kutsub liikmesriike üles kasutama kõige ajakohasemaid tehnoloogilisi vahendeid, et 
tagada patsientide maksimaalne ohutus, ning eelkõige lihtsustama elektrooniliste 
patsiendikaartide kasutamist, mis sisaldavad kogu kasulikku teavet patsiendi ja eriti 
tema haigusloo kohta;

22. rõhutab seoses koduse raviga, et:
– pärast haiglaravi koju lubatavate patsientide (eriti eakate ja piiratud 

liikumisvõimega inimeste) seisundit tuleb nende haiglast lahkumise hetkel 
põhjalikult hinnata, et eelkõige hinnata ja ennetada kukkumise ohtu,

– patsiendid ja nende lähedased abistajad peavad olema hästi teavitatud, eelkõige 
hügieeniga seotud küsimuste osas, raviprotseduuridest ja -eeskirjadest,

– tuleb edendada võimalikult palju ühekordseks kasutamiseks mõeldud 
meditsiiniseadmete kasutamist;

b) Teavitamine, haridus ja koolitus

23. kutsub liikmesriike üles rakendama spetsiaalseid tervishoiuteenustega seotud nakkusi 
puudutavaid teadlikkuse tõstmise ning koolitusmeetmeid, mis ei ole suunatud üksnes 
tervishoiuprofessionaalidele (arstid, õed, hooldusõed jne), vaid näiteks ka lähedastele 
abistajatele ja hooldajatele;

c) Patsiendi õigused 

24. kutsub liikmesriike üles määrama kohalikul tasandil kindlaks ametiasutuse või 
kontaktisiku, kelle ülesanne on anda patsientidele teavet patsiendi ohutuse kohta;

25. kutsub liikmesriike üles edastama patsientidele teavet ohtude, ohutustasemete ja 
tervishoiuteenustega seotud kõrvalekallete vältimiseks võetavate kehtivate meetmete 
kohta, et tagada patsiendi selge nõusolek talle osutatava raviteenusega ning võimaldada 
tal kergemini hankida patsiendi ohutust puudutavat teavet, ning kutsub neid üles 
teavitama patsiente kaebuste esitamise menetlustest ja kaebeõigustest juhuks, kui 
tervishoiuteenustega seoses esineb kõrvalekaldeid;

26. innustab liikmesriike ja piirkondlikke ja kohalikke ametiasutusi eelistama 
tervishoiuteenustega seotud kõrvalekallete esinemise korral nii palju kui võimalik 
vahendamisel põhinevaid lähenemisi;

27. innustab looma hüvitamissüsteeme (ja eelkõige kompensatsioonisüsteeme 
tervishoiuteenustega seotud kõrvalekallete esinemise korral), mis oleksid Euroopa 
Liidu tasandil ühtlustatud;
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d)  Diagnostika ja jälgimine

28. kutsub liikmesriike üles innustama ja toetama patsiendi ohutuse alast teavitamist ja 
teabe kogumist, mis pärineb nii hoolduspersonalilt kui ka patsientidelt ja nende 
lähedastelt;

29. innustab liikmesriike võtma vastu standardiseeritud kriteeriumid erinevate 
tervishoiuteenustega seotud nakkustega nakatumise kohtade kindlaks määramiseks 
(kaasa arvatud haiglavälised struktuurid) ning jätkama oma jõupingutusi patsiendi 
ohutust käsitlevaid üldküsimusi ning tervishoiuteenustega seotud nakkusi puudutavate 
ajakohastatavate võrdlusandmete kogumisel;

30. kutsub eelkõige neid liikmesriike, kes viivad riiklikul tasandil läbi 
tervishoiuteenustega seotud nakkuste esinemissagedust käsitlevaid uuringuid, mis 
tuginevad ECDC välja arendatud ühtlustatud metoodikale, neid uuringuid 
korrapäraselt kordama ning innustab neid liikmesriike, kes selliseid uuringuid, mis 
tuginevad ECDC välja arendatud ühtlustatud metoodikale, läbi ei vii, neid omakorda 
läbi viima;

31. soovitab luua piirkondlikul või kohalikul tasandil töögrupid, mis tegeleksid 
spetsiifiliste patsiendi ohutust käsitlevate küsimustega; näiteks võiks luua töögrupid, 
mis tegelevad eranditult eakate inimestega juhtuvate õnnetuste ennetamisega, 
operatsioonijärgsete ohtude vähendamisega või ravivigade riski vähendamisega;

e) Üleeuroopaline ja rahvusvaheline koostöö

32. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles tõhustama koostööd muu hulgas WHO ja 
OECDga, eesmärgiga standardida patsiendi ohutust puudutavad meetmed, mõisted, 
terminoloogia ning näitajad;

33. kutsub liikmesriike üles jagama, kui need olemas on, patsiendi ohutust puudutavaid 
häid tavasid ning eelkõige jagama, kui need olemas on, tervishoiuteenustega seotud 
nakkuste ja multiresistentsete bakterite edasikandumise ennetamist ja kontrollimist 
puudutavaid häid tavasid;

34.  toetab ECDC tema töös tervishoiuteenustega seotud nakkuste jälgimise toetamisel ja 
standardimisel ning kutsub keskust eelkõige üles jätkama infrastruktuuride ja 
praktikate näitajate väljatöötamist;

35. kutsub liikmesriike üles looma ühtse andmebaasi tervishoiuteenustega seotud 
kõrvalekaldeid puudutava teabe kogumiseks ning toetab muu hulgas kõiki sellealaseid 
kogumissüsteeme (kaasa arvatud need süsteemid, mis põhinevad konfidentsiaalsetel 
avaldustel);

f)  Jälgimine ja aruandlus 

36. innustab liikmesriike ja Euroopa Komisjoni pikendama patsiendi ohutust ja sealhulgas 
tervishoiuteenustega seotud nakkuste ennetamist ja tõrjet puudutava soovituse 
andmise järgselt jälgimist vähemalt kahe lisaaasta võrra;

37. innustab liikmesriike tõhustama tervishoiuteenustega seotud nakkuste ennetamise ja 
tõrje alal koostööd ECDCga; innustab eelkõige riiklikke ametiasutusi pöörduma 
korrapäraselt ECDC poole kohapealsete auditite teostamiseks ja avalikustama neile 
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ECDC poolt väljastatud aruandeid ning toonitab sellega seoses vajadust tagada 
tulevaste finantsperspektiivide seisukohast ECDC piisav ja alaline rahastamine, et 
võimaldada sel nõuetekohaselt teostada oma koordineerivat ja järelevalvefunktsiooni;

38. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
regioonide komiteele ja liikmesriikidele.
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SELETUSKIRI

Patsiendi ohutus: Euroopa Liidu rahvatervise oluline tegur

Juurdepääs usaldusväärsele tervishoiuteenusele on kvaliteetse tervishoiusüsteemi alus. See on 
ühtlasi tunnustatud põhiõigus, mille on lubanud tagada Euroopa Liit, selle institutsioonid ja 
Euroopa kodanikud. Sellest tulenevalt on patsientidel õigus eeldada, et nende ohutuse 
tagamiseks tehakse kõik võimalikud jõupingutused.

Tervishoiusektor kujutab endast kõrge riskiga valdkonda, kuna tervishoiuteenustega (ja mitte 
ravitavate meditsiiniliste probleemidega) seotud kõrvalekalded võivad kaasa tuua tõsiseid 
kahjustusi, tüsistusi või kannatusi või isegi ravile võetud patsiendi surma. Kui teatavad 
kõrvalekalded on seotud vajalikest sekkumistest või ravimitest tuleneva ohuga, siis teisi, 
vastupidiselt, põhjustavad ravivead ning lüngad ja puudused raviahelas, mida on võimalik ära 
hoida.
Hinnanguliselt on 30 kuni 40% tervishoiuteenustega seotud kõrvalekalletest nii haiglates kui 
kohalikes hoolekandeasutustes välditavad. Nende kõrvalekallete hulgas on ka 
tervishoiuteenustega seotud nakkused. Hinnanguliselt puudutavad tervishoiuteenustega seotud 
nakkused keskmiselt 5% haiglaravile võetud patsientidest, mis tähendab Euroopa Liidus 4,1 
miljonit inimest igal aastal, ning need toovad otseselt kaasa 37 000 inimese surma. 
Tervishoiuteenustega seotud nakkused oleksid välditavad vähemalt 20% nendest juhtudest. 
Selliste nakkuste suhtes on eriti haavatavad eakad ja nõrgestatud immuunsüsteemiga 
patsiendid ning tervishoiuteenustega seotud nakkuste vastast tõrjet raskendab sageli 
antibiootikumiresistentsuse tekkimine.

Eelkõige aitab patsiendi ohutus kaasa elukvaliteedi tõusule. Kuid tervishoiuteenustega seotud 
kõrvalekalletest põhjustatud kahju patsientidele paneb ühtlasi raske koorma ühiskonnale, mis 
on veelgi raskem majanduskriisi ajal. Näiteks Clostridium difficile’i põhjustatud nakkuste 
esinemine, mis moodustab ligikaudu 5% kogu tervishoiuteenustega seotud nakkusjuhtumitest 
Euroopas ning on 2% haiglasse tagasivõtmise põhjuseks, on teatavates liikmesriikides 
kasvamas ning nende finantskoormat Euroopa tervishoiusüsteemile hinnatakse 2013. aastal 
3,7 miljonile eurole. Seega lisaks ilmsele kasule, mida see patsientidele annab, on patsiendi 
ohutuse valdkonda investeerimine ühtlasi ka üks võimalik kokkuhoiuallikas. Patsiendi 
ohutuse prioriteediks seadmine toob seega kaasa kulude vähenemise tervishoiuteenustega 
seotud kõrvalekallete ohvriteks olevate patsientide haiglaravile võtmise arvelt ning aitab 
samas rahalisi ja inimressursse paremini kasutada. Nende eesmärkide saavutamiseks on 
võimalik patsiendi ohutuse kultuuri mitmel moel märkimisväärselt parandada.

Patsiendi ohutust käsitleva nõukogu soovituse ning tervishoiuteenustega seotud 
nakkuste ennetamise ja tõrje süntees

Seega soovitas nõukogu oma 9. juuni 2009. aasta soovituses (2009/C 151/01) rakendada 
teatavaid meetmeid patsiendi ohutuse parandamiseks Euroopa Liidus.

a) Esimeses, patsiendi ohutusega seotud üldküsimusi käsitlevas peatükis on 
liikmesriikidel palutud välja töötada rida meetmeid, et minimeerida tervishoiuteenuseid 
saavatele patsientidele tekitatavat kahju. Soovitatud meetmete hulgas on eelkõige:
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– patsiendi ohutuse riikliku poliitika ja programmide kehtestamise ja väljatöötamise 
toetamine,

– patsientide võimestamine,
– mittesüülisel põhimõttel toimivate kõrvalekaldeid käsitlevate aruandlus- ja 

õppesüsteemide loomine,
– tervishoiutöötajate harimise ja koolitamise edendamine patsiendi ohutuse alal,
– patsiendi ohutust käsitlevate uuringute läbiviimine.

Lisaks kutsutakse soovituses liikmesriike üles jagama oma teadmisi, kogemusi ja parimaid 
tavasid, klassifitseerima ja mõõtma patsiendi ohutust Euroopa Liidu tasandil, tehes omavahel 
ning komisjoni ja teiste asjakohaste Euroopa ja rahvusvaheliste asutustega koostööd.

b) Teine peatükk käsitleb tervishoiuteenustega seotud nakkuste ennetamist ja tõrjet: 
liikmesriike kutsuti üles võtma vastu ja jõustama asjakohasel tasandil 
tervishoiuteenustega seotud nakkuste ennetamise ja tõrje strateegiat. Välja pakutud 
strateegia raames soovitati konkreetseid, nii riiklikul kui ka piirkondlikul tasandil ja 
hooldusasutuste tasandil võetavaid tervishoiuteenustega seotud nakkuste ennetamise ja 
tõrje meetmeid (eelkõige aktiivsete järelevalvesüsteemide sisseseadmine, suuniste 
väljatöötamine ja kättesaadavaks tegemine, tervishoiupersonali haridus- ja 
koolitusprogrammide käivitamine, patsientide teavitamise meetmed ning 
tervishoiuteenustega seotud nakkustega tegelevate teadusuuringute toetamine).

Patsiendi ohutust ning tervishoiuteenustega seotud nakkuste ennetamist ja tõrjet 
käsitleva nõukogu soovituse rakendamine: esialgne kokkuvõte 

Komisjon esitas 2012. aasta novembris liikmesriikide aruannetele tuginedes kokkuvõtte 
soovituse täitmiseks rakendatud meetmete kohta. 
Enamik liikmesriike teatas, et on vastavalt soovituses kavandatule võtnud mitu meedet:

– patsiendi ohutusega seotud üldküsimuste osas seadis enamik liikmesriike patsiendi 
ohutuse rahvatervisealase poliitika prioriteediks,

– patsiendi ohutust puudutava koolituse osas võttis enamik riike tervishoiuasutusi 
puudutavaid meetmeid,

– aruandlussüsteemide osas võimaldasid loodud süsteemid õppida olemasolevatest 
vigadest ning süsteeme parandati oluliselt, kuigi endiselt on arenguruumi,

– patsiendi võimestamise osas tehti olulisi jõupingutusi peamiselt haiglates,
– teadusuuringutega seoses näitab aruanne, et kõikides liikmesriikides käivitati 

patsiendi ohutust käsitlevad riiklikud uuringuprogrammid,
–  tervishoiuteenustega seotud nakkuste ennetamise ja kontrolliga seoses kombineeris 

enamik liikmesriike erinevaid tervishoiuteenustega seotud nakkuste ennetamise ja 
tõrje meetmeid, peamiselt seoses inimmeditsiinis antimikroobsete toimeainete 
aruka kasutamise strateegiatega ja/või patsiendi ohutuse strateegiatega.

Paralleelselt võeti meetmeid ka Euroopa tasandil, eelkõige mitmete algatuste finantseerimisel, 
eriti Euroopa Liidu tervisevaldkonna tegevusprogrammi või teadusuuringute seitsmenda 
raamprogrammi raames (kogusummas 16 miljonit eurot).

Liikmesriikide koostatud ning komisjoni poolt sünteesitud aruanded näitavad, et vaatamata 
2009. aastast saadik tehtud edusammudele on endiselt arenguruumi.



PE510.691v02-00 12/12 PR\937476ET.doc

ET

Raportööri seisukoht ning tema peamiste soovituste süntees 

Raportöör märgib, et teatavaid nõukogu soovitatud meetmeid patsiendi ohutuse 
parandamiseks liikmesriikides on rakendanud vaid üksikud liikmesriigid ning endiselt on 
võimalik teha täiustusi nii haiglaravi kui ka haiglavälise ravi valdkonnas, eelkõige patsiendi 
võimestamise, tervishoiuprofessionaalide ja kõige laiemas tähenduses hooldajate hariduse 
alal, ning vaja on jätkata jõupingutusi patsiendi ohutust puudutava Euroopa nomenklatuuri 
loomiseks ja patsiendi ohutuse standardite Euroopa suuniste kehtestamiseks. 
Tervishoiuteenustega seotud nakkustega seoses märgib raportöör muu hulgas, et teatavaid 
nõukogu soovitatud meetmeid tervishoiuteenustega seotud nakkuste ennetamiseks ja tõrjeks
liikmesriikides on rakendanud vaid loetud arv riike ning endiselt on võimalik teha täiustusi, 
eelkõige patsientide teavitamise ning tervishoiuteenustega seotud nakkuste ennetamisele ja 
tõrjele suunatud teadusuuringute toetamise vallas.

Raportöör innustab liikmesriike eelkõige võtma (või tõhustama, kui seda on juba tehtud) 
patsiendi ohutuse ning tervishoiuteenustega seotud nakkuste ennetamise ja tõrjega seotud 
kodanike võimestamise meetmeid, tervishoiutöötajate, samuti patsientide ja nende abistajate 
haridus- ja koolitusmeetmeid, piiriülese olemusega meetmeid ning patsiendi ohutust ning 
tervishoiuteenustega seotud nakkusi puudutavate uuringute edendamisele suunatud meetmeid.
Ta kutsub liikmesriike üles jätkama jõupingutusi klassifikatsioonide ühtlustamise ning 
võrdlusnäitajate kogumise valdkonnas. Ta kutsub liikmesriike ning piirkondlikke ja kohalikke 
ametiasutusi üles eelistama tervishoiuteenustega seotud kõrvalekallete esinemise korral 
võimalikult palju vahendamisel põhinevaid lähenemisi ning toetab Euroopa Liidu tasandil 
ühtlustatud hüvitamissüsteemide loomist.

Euroopa vananeva elanikkonna ning antimikroobsete toimeainete resistentsuse murettekitava 
arengu kontekstis toonitab raportöör, et patsiendi ohutus ning eelkõige tervishoiuteenustega 
seotud nakkuste ennetamine ja tõrje peab hõivama keskse koha nii Euroopa Liidu poliitikas 
kui ka riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil. Ta rõhutab eelkõige vajadust, et 
liikmesriigid eraldaksid patsientide ohutuse tagamiseks piisavaid vahendeid, eriti eelarvelisi. 
Seoses tervishoiuteenustest põhjustatud nakkuste ennetamise ja tõrjega toonitab ta 
lisaväärtust, mida loob ECDC oma koordineerimis- ja järelevalvetegevusega, ning rõhutab 
vajadust tagada tulevaste finantsperspektiivide seisukohast keskuse piisav ja alaline 
rahastamine, et võimaldada ECDC-l nõuetekohaselt teostada oma koordineerimis- ja 
järelevalvetööd.

Nõukogu soovituses on kutsutud komisjoni üles arutlema kavandatud meetmete tõhusa 
toimimise ulatuse teemal. Kuna teatavate meetmetega alustati alles äsja või pole neid veel 
rakendatud, toetab raportöör ettepanekut töötada 2014. aasta juunis välja teine eduaruanne.


