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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Komisijos ataskaitos Tarybai, parengtos remiantis valstybių narių pateiktomis 
Tarybos rekomendacijos (2009/C 151/01) dėl pacientų saugos ir su sveikatos priežiūra 
susijusių infekcijų prevencijos ir kontrolės įgyvendinimo ataskaitomis
(2013/2022(INI))

Europos Parlamentas,

– – atsižvelgdamas į 2005 m. balandžio 5 d. Liuksemburgo pacientų saugos deklaraciją,

– atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliuciją dėl 
pasiūlymo dėl Tarybos rekomendacijos dėl pacientų saugos ir su sveikatos priežiūra 
susijusių infekcijų prevencijos ir kontrolės,

– atsižvelgdamas į 2009 m. birželio 9 d. Tarybos rekomendaciją dėl pacientų saugos ir su 
sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencijos ir kontrolės,

– atsižvelgdamas į 2012 m. lapkričio mėn. Komisijos ataskaitą Tarybai, parengtą remiantis 
valstybių narių pateiktomis Tarybos rekomendacijos dėl pacientų saugos ir su sveikatos 
priežiūra susijusių infekcijų prevencijos ir kontrolės įgyvendinimo ataskaitomis,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A7-0000/2013),

Bendrosios pastabos

A. kadangi pacientų sauga1 įeina į bendrosios sveikatos priežiūros kokybės sąvoką;

B. atsižvelgdamas į tai, kad šiuo metu duomenų apie nepageidaujamų reiškinių2 mastą 
Europos Sąjungos valstybių narių sveikatos apsaugos sistemose ir apie šių reiškinių 
poveikį yra nedaug, tačiau šių duomenų nuolat daugėja;

C. kadangi dažniausiai pasitaikantys su sveikatos priežiūra susiję nepageidaujami 
reiškiniai – su sveikatos priežiūra susijusios infekcijos (pranc. IAS) 3, su gydymu 
vaistais susijusios klaidos ir komplikacijos chirurginių intervencijų metu arba po jų;

                                               
1 PSO pacientų saugą apibrėžia kaip pacientų teisę apsisaugoti nuo nepageidaujamos ar galimos žalos, susijusios su sveikatos priežiūra.

2 Nepageidaujamas reiškinys – ligoniui žalingas reiškinys.
3 Šiame pranešime su sveikatos priežiūra susijusia infekcija laikoma bet kokia infekcija, kilusi teikiant pacientui 
bet kokias medicininės priežiūros paslaugas (teikiant diagnostikos, gydymo ar prevencines paslaugas) arba esant 
jų sekai, jeigu ši infekcija dar nebuvo kilusi prieš teikiant sveikatos priežiūros paslaugas ir tuomet dar nebuvo 
prasidėjęs jos inkubacinis periodas. Su sveikatos priežiūra susijusi infekcija, kurią sukelia ligas sukeliantys 
mikroorganizmai (bakterijos, grybeliai, virusai, parazitai ir kiti užkrato nešėjai), gali būti kilusi iš paties paciento 
(endogeninė infekcija) kūno (žarnyno, odos ir kt.) arba iš jo aplinkos (egzogeninė ar kryžminė infekcija). Su 
sveikatos priežiūra susijusios infekcijos apima infekcijas, susijusias su sveikatos apsaugos sistema arba su 
paskirais priežiūros aspektais. Jos apima hospitalines infekcijas (įgyjamas sveikatos priežiūros įstaigose 
pacientui gulint ligoninėje arba gaunančiam ambulatorinę priežiūrą) ir infekcijas, įgyjamas teikiant priežiūros 
paslaugas už sveikatos priežiūros įstaigų ribų, taip pat kolektyvinėse struktūrose (pavyzdžiui, ilgą ar vidutinį 
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D. kadangi 8–12 proc. Europos Sąjungos ligoninėse gydomų pacientų nukenčia nuo su 
sveikatos priežiūra susijusių nepageidaujamų reiškinių, pavyzdžiui, su sveikatos 
priežiūra susijusių infekcijų, gydymo vaistais klaidų, chirurginio gydymo klaidų, 
medicinos prietaisų gedimo, diagnozės klaidų ar dėl to, kad nesiimta priemonių 
reaguojant į tyrimų rezultatus;

E. kadangi, viena vertus, kai kurie nepageidaujami reiškiniai yra susiję su būtinajai 
intervencijai ar tam tikriems vaistams būdingu pavojumi, kita vertus, pasitaiko 
nepageidaujamų reiškinių, atsirandančių dėl medikų klaidų arba sveikatos priežiūros 
įrangos trūkumų ar gedimų – tokių reiškinių galima išvengti;

F. kadangi dar viena pacientų grupė, ypač dažnai patirianti su sveikatos priežiūra 
susijusių nepageidaujamų reiškinių, yra pagyvenę pacientai, kurių imunitetas yra 
nusilpęs arba kurie serga lėtinėmis ligomis, ypač degeneracinėmis lėtinėmis ligomis;

G. kadangi Sutarties 168 straipsnyje nustatyta, kad Europos Sąjunga, savo veikla 
papildydama valstybių narių politiką, siekia gerinti visuomenės sveikatą, užkirsti kelią 
žmonių negalavimams bei ligoms ir pašalinti pavojaus fizinei ir psichinei sveikatai
šaltinius;

H. kadangi su sveikatos priežiūra susijusios infekcijos, su kuriomis susiduria vidutiniškai 
5 proc. ligoninėse gydomų pacientų, yra labai didelė visuomenės sveikatos Europos 
Sąjungoje problema, kuri yra ne tik rimta visuomenės sveikatos problema, bet ir 
ekonominė našta esant ribotiems sveikatos priežiūros ištekliams;

I. kadangi su sveikatos priežiūra susijusios infekcijos gali kilti į organizmą patekus 
infekcijai pasinaudojus sveikatos priežiūros įstaigų paslaugomis arba atlikus kitas su 
sveikatos priežiūra susijusias procedūras, pvz., darant tai namuose (ypač naudojant 
užkrėstus instrumentus ar medicinos įrangą);

J. kadangi žmonės ir sveikatos priežiūros įstaigose, ir namuose nesilaiko būtiniausių 
higienos taisyklių, taip patys dažnai platindami patogenus, ypač antimikrobinėms 
medžiagoms atsparius patogenus;

K. be to, kadangi didėjant piliečių judumui ir galimybėms naudotis įvairiomis ES 
sveikatos apsaugos sistemomis vis daugiau jų naudojasi galimybe gauti sveikatos 
priežiūros paslaugas kitose valstybėse narėse, atspariems mikroorganizmams susidaro 
palankios sąlygos sparčiai plisti iš vienos šalies į kitą;

Tarybos rekomendacijų įgyvendinimas. Padaryta didelė pažanga, tačiau reikia dar daug 
nuveikti 

1. palankiai vertina valstybių narių lygmeniu įgyvendintus veiksmus, kuriais siekiama 
visų pirma pagerinti bendrąją pacientų saugą ir sumažinti su sveikatos priežiūra 
susijusių infekcijų plitimo lygį;

                                                                                                                                                  
laikotarpį naudojantis sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių, kaip antai pagyvenusius priklausomus asmenis 
apgyvendinančių, įstaigų paslaugomis ir kt.) ir namuose.
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2. palankiai vertina bendrosios pacientų saugos srities Europos Komisijos veiksmus, kurių 
ji ėmėsi abipusiam mokymui tarp valstybių narių skatinti, ir veiklą kuriant bendrąsias 
pacientų saugos apibrėžtis bei terminus;

3. apgailestauja, kad Europos Sąjungos mastu iki šiol nepasiūlyta pacientų saugos 
klasifikacija (pagal kurią būtų galima nustatyti su pacientų sauga susijusius veiksnius, 
juos suvokti ir išnagrinėti siekiant pagerinti švietimo šioje srityje lygį ir sistemas);

4. apgailestauja, kad iki šiol vis dar pernelyg mažai valstybių narių:
– ėmėsi veiksmų, kuriais būtų siekiama, kad sveikatos priežiūros institucijos geriau 

informuotų pacientus apie su sveikatos priežiūra susijusias infekcijas;

– remia mokslinius tyrimus su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų srityje;

5. palankiai vertina Europos Komisijos veiksmus ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės 
centro (angl. ECDC) koordinavimo ir stebėsenos veiklą su sveikatos priežiūra 
susijusių infekcijų prevencijos ir kontrolės srityje;

6. ragina valstybes nares ir toliau dėti pastangas siekiant išplėsti lyginamųjų duomenų 
apie pacientų saugą rinkimo lauką visose valstybėse narėse;

7. ragina valstybes nares ir toliau dar aktyviau vykdyti dvišalį ir daugiašalį 
bendradarbiavimą pacientų saugos srityje nacionaliniu ir (arba) regionų lygmenimis;

Pacientų saugos stiprinimas Europoje, įskaitant siekį užkirsti kelią kilti su sveikatos 
priežiūra susijusioms infekcijoms ir kovoti su jomis. Bendrosios rekomendacijos

8. rekomenduoja siekti, kad pacientų sauga, ypač su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų 
prevencija ir kontrolė, Europos Sąjungos politinėje darbotvarkėje, taip pat nacionaliniu 
mastu valstybėse narėse ir regionų bei vietos lygmenimis užimtų svarbiausią vietą;

a) Veiksmai, kuriais siekiama stiprinti bendrąją pacientų saugą

9. ragina valstybes nares ir toliau dėti pastangas siekiant stiprinti pacientų saugą ir 
įgyvendinti naujus veiksmus (jeigu jie dar neįgyvendinti), kurie visiškai atitiktų 
Tarybos rekomendacijas;

10. ypač ragina valstybes nares įgyvendinti arba stiprinti (jeigu jau įgyvendinti) šiuos 
veiksmus:

– veiksmus, kuriais siekiama geriau informuoti piliečius apie iniciatyvas, susijusias 
su pacientų sauga, ir suteikti piliečiams daugiau teisių šioje srityje;

– veiksmus rengiant ir mokant sveikatos priežiūros darbuotojus pacientų saugos 
srityje;

– tarpvalstybinius su pacientų sauga susijusius veiksmus;
– veiksmus, kuriais skatinama atlikti su pacientų sauga susijusius mokslinius 

tyrimus;
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11. ragina valstybes nares sukurti arba stiprinti jau esamas pranešimų apie 
nepageidaujamus reiškinius teikimo sistemas, kurias naudojant būtų galima nustatyti, 
kam priskirtina atsakomybė dėl sveikatos priežiūros sistemos sutrikimų, ir gebėti 
pasimokyti iš minėtų klaidų;

12. ragina Komisiją išnagrinėti pavyzdines iniciatyvas ir pirmiausia nustatyti, ar aktyvus 
regionų ir vietos valdžios institucijų dalyvavimas gali būti tinkama priemonė siekiant 
užtikrinti įgyvendintų veiksmų ir priimtų sprendimų veiksmingumą;

13. prašo Komisijos persvarstyti prašymus sukurti duomenų bazę, kurioje būtų kaupiami 
gerosios patirties duomenys, siekiant gerinti tarp valstybių narių keitimąsi šia 
patirtimi;

14. ragina valstybes nares naudotis visomis tinkamomis statistikos priemonėmis aprašant 
ir tiriant nepageidaujamus reiškinius;

15. ragina valstybes nares teikti pirmenybę metodui, kurio pagrindas – faktiniai 
duomenys, ir pirmiausia, remiantis atvejų tyrimais bei atsiliepimais, gautais keičiantis 
patirtimi, nustatyti bendras visoms valstybėms narėms gaires;

b) Veiksmai su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų paplitimui mažinti

16. ragina valstybes nares ir toliau dėti pastangas siekiant mažinti su sveikatos priežiūra 
susijusių infekcijų ir įgyvendinti papildomus veiksmus (jeigu jie dar neįgyvendinti), 
kurie visiškai atitiktų Tarybos rekomendacijas, ypač susijusias su:
– su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencija tiek ligoninėje, tiek už 

ligoninės ribų;
– pacientams sveikatos priežiūros įstaigose ir už šių įstaigų ribų teikiamos 

informacijos gerinimu;
– mokslinių tyrimų, skirtų su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencijai ir 

kontrolei, rėmimu;

17. ragina Europos Komisiją išnagrinėti galimybę įgyvendinti Komisijos ir valstybių narių 
partnerystės susitarimus, sudaromus atskirai arba tiesiogiai tarp valstybių narių, 
siekiant užkirsti kelią dėl su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų kylančioms 
problemoms ligoninėse, taip pat teikiant sveikatos priežiūros paslaugas namuose ir jas 
išspręsti;

Pacientų saugos stiprinimas Europoje, įskaitant siekį užkirsti kelią su sveikatos priežiūra 
susijusioms infekcijoms ir kovoti su jomis. Gairės ir konkrečios rekomendacijos 

a) Prevencija

18. ragina valstybes nares užtikrinti pakankamai žmogiškųjų, finansinių ir technologinių 
išteklių, kad ligoninėje ar už jos ribų teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos būtų 
kuo kokybiškesnės, todėl ragina jas persvarstant bendrąsias išlaidas nemažinti pacientų 
saugai skirto biudžeto, nes pacientų sauga – labai svarbus ES sveikatos priežiūros 
sistemų tikslas;
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19. ragina valstybes nares ir Komisiją, inter alia, rengiant informavimo kampanijas, 
skatinti bendrą gerąją patirtį, ypač susijusią su higienos reikalavimais (rankų higiena, 
instrumentų sterilizavimu ir kt.) ligoninėse ir už jos ribų (ypač pacientams ir jų šeimų 
nariams);

20. ragina valstybes nares nustatyti konkrečius saugos normų rinkinius, skirtus apsisaugoti 
nuo degeneracinių lėtinių ligų ir negalią sukeliančių ligų, nuo kurių kenčiantiems 
pacientams reikia nuolatinės pagalbos už ligoninės ribų (ilgalaikės ir vidutinės trukmės 
priežiūros įstaigose ir namuose);

21. ragina valstybes nares naudoti pažangiausias esamas technologijas, kad būtų užtikrinta 
geriausia pacientų sauga, pirmiausia plačiai naudoti elektronines vardines korteles, 
kuriose būtų saugoma visa naudinga informacija apie pacientą ir jo ligos istorija;

22. dėl sveikatos priežiūros namuose pabrėžia, kad:

- iš ligoninės į namus išleidžiamų pacientų (ypač pagyvenusių asmenų ir 
žmonių, turinčių judėjimo negalią) būklė turi būti išsamiai įvertinama, 
konkrečiai įvertinamas kritimo pavojus ir jam užbėgama už akių;

- pacientai ir jiems padedantys giminaičiai turi būti tinkamai informuoti, būtent 
apie higienos reikalavimus, procedūrų laikymąsi ir vaistų vartojimą;

- kiek įmanoma, turi būti skatinama naudoti vienkartines medicinines 
medžiagas;

b) Informacijos perdavimas, švietimas ir mokymas

23. ragina valstybes nares imtis visuomenės informavimo veiksmų ir rengti specialius 
mokymus apie su sveikatos priežiūra susijusias infekcijas, kurie būtų skirti ne tik 
sveikatos priežiūros įstaigų personalui (gydytojams, medicinos seserims, slaugytojams 
ir kt.), bet ir, pavyzdžiui, slaugantiems giminaičiams ir pagalbiniams darbuotojams;

c) Pacientų teisės 

24. ragina valstybes nares vietos lygmeniu paskirti atsakingą valdžios instituciją arba 
asmenį, į kuriuos pacientai galėtų kreiptis norėdami gauti informacijos ir duomenis 
apie pacientų saugą;

25. ragina valstybes nares teikti pacientams informaciją apie pavojus ir saugos lygį, taip 
pat apie šiuo metu taikomas priemones, kuriomis siekiama išvengti su sveikatos 
priežiūra susijusių nepageidaujamų reiškinių, siekiama pacientams užtikrinti teisę duoti 
sutikimą būti gydomiems gavus pakankamai informacijos ir siekiama apskritai suteikti 
galimybę gauti su pacientų saugos sritimi susijusių žinių, todėl ragina valstybes nares 
informuoti pacientus apie skundų nagrinėjimo procedūras ir jų teises skųstis, jeigu 
kenčiama nuo su sveikatos priežiūra susijusių nepageidaujamų reiškinių;

26. ragina valstybes nares ir regionų bei vietos valdžios institucijas su sveikatos priežiūra 
susijusių nepageidaujamų reiškinių atvejais prioritetą, kiek įmanoma, teikti 
tarpininkavimu grindžiamiems metodams;
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27. ragina įgyvendinti Europos Sąjungos mastu suderintas žalos atitaisymo sistemas 
(pavyzdžiui, nuostolių atlyginimas patiriant su sveikatos priežiūra susijusius 
nepageidaujamus reiškinius);

d)  Diagnostika ir priežiūra

28. ragina valstybes nares skatinti ir raginti naudoti pranešimo apie pacientų saugą ir 
informacijos pateikimo sistemas, kuriomis naudotųsi ir slaugantis personalas, ir 
pacientai bei jų artimieji;

29. ragina valstybes nares patvirtinti standartinius kriterijus, pagal kuriuos būtų nustatomi 
įvairūs su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų taršos židiniai (įskaitant struktūras už 
ligoninės ribų), ir toliau dėti pastangas renkant lyginamuosius atnaujinamus duomenis, 
susijusius su bendrąja pacientų sauga ir su sveikatos priežiūra susijusiomis 
infekcijomis;

30. ypač ragina valstybes nares, kurios atlieka nacionalinius su sveikatos priežiūra 
susijusių infekcijų paplitimo tyrimus, parengtus remiantis suderinta Europos ligų 
prevencijos ir kontrolės centro metodika, reguliariai atnaujinti šiuos tyrimus ir skatina 
valstybes nares, kurios neatlieka nacionalinių su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų 
paplitimo tyrimų, parengtų remiantis suderinta Europos ligų prevencijos ir kontrolės 
centro metodika, juos įgyvendinti;

31. rekomenduoja regionų ir vietos mastu kurti darbo grupes, kurios nagrinėtų specifinius 
su pacientų sauga susijusius klausimus; pavyzdžiui, galėtų būti sukurtos darbo grupės, 
kurios nagrinėtų pagyvenusių asmenų nelaimingų atsitikimų prevencijos klausimus, 
taip pat operacijų pavojaus ar medikų klaidų pavojaus mažinimo klausimus;

e) Bendradarbiavimas ES ir tarptautiniu mastu

32. ragina valstybes nares bei Komisiją aktyviau bendradarbiauti, taip pat su PSO, EBPO, 
siekiant standartizuoti priemones, apibrėžtis, terminiją ir su pacientų sauga susijusius 
rodiklius;

33. ragina valstybes nares dalytis (jeigu turi) gerosios patirties bendrosios pacientų saugos 
srityje duomenimis, ypač dalytis (jeigu turi) gerosios patirties duomenimis su 
sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencijos ir kontrolės srityje, taip pat 
daugeliui vaistų atsparių bakterijų platinimo srityje;

34.  palankiai vertina Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro veiksmus remiant ir 
standartizuojant su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų stebėseną, pirmiausia ragina 
jį ir toliau plėtoti infrastruktūrų ir praktikų rodiklius;

35. ragina valstybes nares sukurti bendrą duomenų bazę, kurioje būtų renkama informacija 
apie su sveikatos priežiūra susijusius nepageidaujamus reiškinius, taip pat remia visas 
šios srities duomenų rinkimo sistemas (įskaitant sistemas, veikiančias remiantis 
konfidencialiais duomenimis);

f)  Stebėsena ir pranešimų teikimas 

36. ragina valstybes nares ir Europos Komisiją bent dvejais papildomais metais pratęsti su 
bendraisiais pacientų saugos, įskaitant su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų 
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prevenciją ir kontrolę, klausimais susijusios rekomendacijos nuostatų įgyvendinimo 
stebėseną;

37. ragina valstybes nares aktyviau bendradarbiauti su Europos ligų prevencijos ir 
kontrolės centru sprendžiant su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencijos ir 
kontrolės klausimus; ypač ragina nacionalines valdžios institucijas reguliariai kreiptis į 
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą, kad jis atliktų auditus in situ, taip pat 
viešinti Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro joms teikiamus pranešimus, todėl 
pabrėžia, jog, atsižvelgiant į finansines perspektyvas, reikia užtikrinti pakankamą ir 
ilgalaikį Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro finansavimą, kad jis galėtų 
tinkamai vykdyti koordinavimo ir stebėsenos veiklą;

38. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Regionų komitetui bei 
valstybėms narėms.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pacientų sauga – labai didelė visuomenės sveikatos problema Europos Sąjungoje

Galimybės naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis yra esminis kokybiškos sveikatos 
apsaugos sistemos veiksnys. Tai taip pat yra pagrindinė teisė, kurią turi įgyvendinti Europos 
Sąjunga, jos institucijos ir ES piliečiai. Todėl pacientai turi teisę tikėtis, kad, siekiant 
užtikrinti jų saugą, bus dedamos visos pastangos.

Sveikatos priežiūros sektorius yra labai rizikinga sritis, nes su sveikatos priežiūra susiję (bet 
su gydyta liga nesusiję) nepageidaujami reiškiniai gali sukelti rimtų sužalojimų, komplikacijų 
ar kančių, taip pat netgi pacientų mirtį.  Pirma, kai kurie nepageidaujami reiškiniai susiję su 
būtinajai intervencijai ar tam tikrų vaistų keliamu būdingu pavojumi, antra, pasitaiko 
nepageidaujamų reiškinių, atsirandančių dėl medikų klaidų ar dėl sveikatos priežiūros įrangos 
trūkumų arba gedimų – tokių reiškinių galima išvengti.
Taigi manoma, kad 30–40 proc. su sveikatos priežiūra susijusių nepageidaujamų reiškinių, 
patiriamų tiek ligoninėse, tiek gyvenamose bendruomenėse, galima išvengti. Šie 
nepageidaujami reiškiniai apima ir su sveikatos priežiūra susijusias infekcijas. Remiantis 
statistikos duomenimis, kiekvienais metais Europos Sąjungoje su sveikatos priežiūra 
susijusiomis infekcijomis užsikrečia vidutiniškai 5 proc. ligoninėse gydomų ligonių, t. y. 
4,1 mln. žmonių, iš kurių 37 000 žmonių miršta. Su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų 
būtų galima išvengti bent jau 20 proc. atvejų. Pagyvenę asmenys ir nusilpusio imuniteto 
asmenys ypač kenčia nuo tokių infekcijų, o sukėlėjų atsparumo antimikrobinėms medžiagoms 
didėjimas dažnai komplikuoja kovą su šiomis infekcijomis.

Visų pirma pacientų sauga prisidedama prie gyvenimo kokybės gerinimo. Tačiau su sveikatos 
priežiūra susijusių nepageidaujamų reiškinių pacientams padaroma žala drauge yra ir našta 
visuomenei, kuri per ekonomikos krizę slegia dar labiau. Pavyzdžiui, Clostridium difficile
sukeltų infekcijų, kurios sudaro 5 proc. visų su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų 
Europoje ir dėl kurių 2 proc. ligonių grįžta į ligoninę, paplitimas kai kuriose valstybėse narėse 
didėja, ir tai ES sveikatos apsaugos sistemoms 2013 m. kainuoja 3,7 mln. EUR.  Investicijos į 
pacientų saugą ne tik teikia akivaizdžią naudą pacientams, bet ir sudaro sąlygas net sutaupyti. 
Prioritetu laikant pacientų saugą ir tuo sumažinant išlaidas, tenkančias pacientams, 
nukentėjusiems nuo su sveikatos priežiūra susijusių nepageidaujamų reiškinių, būtų geriau 
panaudojami finansiniai ir žmogiškieji ištekliai. Siekiant šių tikslų, įvairiomis priemonėmis 
galima labai sustiprinti pacientų saugos kultūrą.

Tarybos rekomendacijų dėl pacientų saugos ir dėl su sveikatos priežiūra susijusių 
infekcijų prevencijos ir kontrolės apibendrinimas

Taigi Taryba savo 2009 m. birželio 9 d. rekomendacijoje (2009/C 151/01) patikslino, kaip 
turėtų būti įgyvendinami kai kurie veiksmai, kuriais siekiama pagerinti Europos Sąjungoje 
pacientų saugos padėtį:

a) rekomendacijos pirmajame skyriuje, skirtame pacientų saugai apskritai, valstybės narės 
raginamos imtis virtinės priemonių, kad būtų kuo labiau sumažinta žala pacientams, 
gaunantiems sveikatos priežiūros paslaugas. Siūlomos šios priemonės:
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– remti nacionalinės politikos ir pacientų saugos programų kūrimą bei plėtojimą,
– suteikti pacientams atitinkamas teises,
– sukurti kaltinimų nemetančių pranešimų apie nepageidaujamus reiškinius, iš kurių 

galima pasimokyti, teikimo sistemas,
– skatinti sveikatos priežiūros darbuotojų rengimo ir mokymo pacientų saugos 

srityje veiksmus,
– atlikti mokslinius tyrimus šioje srityje.

Be to, rekomendacijoje valstybės narės raginamos dalytis žiniomis, patyrimu ir gerąja 
patirtimi, taip pat Europos Sąjungos mastu klasifikuoti ir įvertinti pacientų saugą 
bendradarbiaujant tarpusavyje, su Komisija ir su kitomis ES bei tarptautinėmis institucijomis;

b) antrajame skyriuje, skirtame su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencijai ir 
kontrolei, valstybės narės raginamos nustatyti ir tinkamu lygmeniu įgyvendinti su 
sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencijos ir kontrolės strategiją. Šioje 
siūlomoje strategijoje numatytos nacionalinio arba regioninio lygmens, taip pat 
konkrečios sveikatos priežiūros įstaigų su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų 
prevencijos ir kontrolės priemonės (numatyta įdiegti intensyviosios priežiūros sistemas, 
sukurti ir įgyvendinti gaires, sveikatos priežiūros darbuotojų rengimo ir mokymo 
programas, pacientų informavimo ir mokslinių tyrimų su sveikatos priežiūra susijusių 
infekcijų srityje rėmimo priemones).

Tarybos rekomendacijų dėl pacientų saugos ir dėl su sveikatos priežiūra susijusių 
infekcijų prevencijos ir kovos įgyvendinimas. Pirmasis rezultatų vertinimas 

2012 m. lapkričio mėn. Komisija, remdamasi valstybių narių ataskaitomis, pristatė 
įgyvendintų veiksmų suderinamumo su rekomendacijomis rezultatus.
Dauguma valstybių narių nurodė, kad ėmėsi tam tikrų rekomendacijoje pasiūlytų priemonių:

– bendrųjų pacientų saugos klausimų srityje dauguma valstybių narių pacientų saugą 
įtraukė į nacionalinę visuomenės sveikatos politiką kaip prioritetinį klausimą;

– dėl sveikatos priežiūros darbuotojų rengimo dauguma valstybių narių ėmėsi 
veiksmų sveikatos priežiūros įstaigose;

– įgyvendintos pranešimų teikimo ir mokymosi iš klaidų sistemos ir gerokai 
pagerintos esamos, tačiau dar yra ką gerinti;

– teisių suteikimo pacientams požiūriu dėta daug pastangų ir rekomendacijos 
ligoninėse iš esmės įgyvendintos;

– vertinant mokslinius tyrimus, ataskaitoje nurodoma, kad visose valstybėse narėse 
įgyvendinamos nacionalinės su pacientų sauga susijusios mokslinių tyrimų 
programos;

– su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencijos ir kontrolės srityje dauguma 
valstybių narių taikė įvairias priemones, skirtas su sveikatos priežiūra susijusių 
infekcijų prevencijai ir kontrolei, dauguma jų susijusios su apdairaus 
antimikrobinių preparatų vartojimo žmonių medicinoje ir (arba) pacientų saugos 
strategijomis.

Tuo pat metu imtasi priemonių ES lygmeniu, t. y. pagal mokslinių tyrimų, technologinės 
plėtros ir septintąją bendrąją programą ES bendrai finansavo (iš viso skirta 16 mln. EUR) 
kelias sveikatos priežiūros srities iniciatyvas.
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Iš valstybių narių pateiktų ataskaitų ir Komisijos apibendrintos ataskaitos matyti, kad, nors 
nuo 2009 m. padaryta pažanga, dar yra ką tobulinti.

Pranešėjo nuomonė ir pagrindinių rekomendacijų apibendrinimas

Pranešėjas iš tiesų pažymi, kad kai kurios Tarybos rekomendacijos, skirtos pacientų saugos 
padėčiai valstybėse narėse gerinti, iki šiol įgyvendintos tik keliose valstybėse narėse ir kad dar 
reikia, kiek įmanoma, gerinti sveikatos priežiūrą tiek ligoninėse, tiek už jų ribų, konkrečiai –
suteikiant pacientams daugiau teisių, mokant sveikatos priežiūros specialistus ar slaugytojus 
plačiąja prasme, taip pat būtina toliau dėti pastangas ES mastu sukurti pacientų saugos 
klasifikaciją arba nustatyti ES pacientų saugos standartų gaires. Kalbant konkrečiau apie su 
sveikatos priežiūra susijusias infekcijas, pranešėjas pažymi, kad kai kurios Tarybos pasiūlytos 
priemonės, skirtos su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencijai ir kontrolei valstybėse 
narėse, įgyvendintos tik keliose šalyse ir kad dar yra ką pagerinti, pirmiausia pacientų 
informavimo srityje, taip pat remiant mokslinių tyrimų veiklą, skirtą su sveikatos priežiūra 
susijusių infekcijų prevencijai ir kontrolei.

Pranešėjas ypač ragina valstybes nares įgyvendinti (arba stiprinti, jeigu jau įgyvendinta) 
priemones, kuriomis piliečiams suteikiama daugiau teisių pacientų saugos ir su sveikatos 
priežiūra susijusių infekcijų prevencijos bei kontrolės srityse, taip pat imtis veiksmų mokant ir 
rengiant sveikatos priežiūros specialistus, pacientus ir jiems padedančius asmenis, imtis 
tarpvalstybinių veiksmų ir priemonių, kuriais siekiama skatinti mokslinius pacientų saugos ir 
su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų tyrimus. Jis ragina valstybes nares ir toliau stengtis 
derinti lyginamųjų duomenų rinkimo ir klasifikavimo sistemas. Pranešėjas ragina valstybes 
nares ir regionų bei vietos valdžios institucijas su sveikatos priežiūra susijusių 
nepageidaujamų reiškinių atvejais kuo didesnį prioritetą teikti tarpininkavimu grindžiamiems 
metodams ir ragina Europos Sąjungos lygmeniu sukurti suderintas žalos atlyginimo sistemas.

Kalbėdamas apie senėjančią ES visuomenę ir nerimą keliantį didėjantį atsparumą 
antimikrobinėms medžiagoms, pranešėjas nori pabrėžti, kad pacientų sauga, ypač su sveikatos 
priežiūra susijusių infekcijų prevencija ir kontrolė, turi užimti svarbiausią vietą ir politinėje 
Europos Sąjungos darbotvarkėje, ir nacionaliniu mastu valstybėse narėse, taip pat regionų bei 
vietos lygmenimis. Jis ypač pabrėžia, kad valstybės narės turi suteikti pakankamai lėšų, tarp 
jų ir biudžetinių, skirtų pacientų saugai. Kalbėdamas apie su sveikatos priežiūra susijusių 
infekcijų prevenciją ir kontrolę, pranešėjas pažymi Europos ligų prevencijos ir kontrolės 
centro teikiamą papildomą naudą vykdant koordinavimo bei stebėsenos veiklą, ir pabrėžia, 
jog reikia, atsižvelgiant į finansines perspektyvas, užtikrinti pakankamą ir ilgalaikį 
finansavimą Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrui, kad jis galėtų tinkamai vykyti 
koordinavimo ir stebėsenos veiklą.

Tarybos rekomendacijoje Komisija buvo raginama nustatyti, ar pasiūlytos priemonės yra 
veiksmingos. Kadangi kai kurių veiksmų imtasi visai neseniai arba dar nesiimta, 
pranešėjas pritaria pasiūlymui 2014 m. birželio mėn. parengti antrą pažangos ataskaitą.


