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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Komisijas ziņojumu Padomei, pamatojoties uz dalībvalstu ziņojumiem par to, kā 
tiek īstenots Padomes Ieteikums (2009/C 151/01) par pacientu drošību, tostarp par 
veselības aprūpē iegūtu infekciju profilaksi un kontroli
(2013/2022(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā 2005. gada 5. aprīļa Luksemburgas deklarāciju par pacientu drošību,

– ņemot vērā 2009. gada 23. aprīļa normatīvo rezolūciju par priekšlikumu Padomes 
ieteikumam par pacientu drošību, tostarp par veselības aprūpē iegūtu infekciju profilaksi 
un kontroli,

– ņemot vērā Padomes 2009. gada 9. jūnija ieteikumu par pacientu drošību, tostarp par 
veselības aprūpē iegūtu infekciju profilaksi un kontroli,

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada novembra ziņojumu Padomei, pamatojoties uz 
dalībvalstu ziņojumiem par to, kā tiek īstenots Padomes Ieteikums par pacientu drošību, 
tostarp par veselības aprūpē iegūtu infekciju profilaksi un kontroli,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A7-0000/2013),

Vispārīgas piezīmes

A. tā kā pacientu drošība1 ir daļa no vispārējās veselības aprūpes kvalitātes;

B. ņemot vērā šobrīd ierobežoto, bet pastāvīgi pieaugošo to datu skaitu par nevēlamo 
notikumu2 izplatību un sastopamību Eiropas Savienības dalībvalstu veselības aprūpes 
sistēmās;

C.  ņemot vērā, ka nevēlami notikumi, kas saistīti ar visbiežāk veikto veselības aprūpi, ir 
veselības aprūpē iegūtas infekcijas (HCAI)3, ar zālēm saistīti notikumi un sarežģījumi 
ķirurģiskas iejaukšanās laikā vai pēc tās;

                                               
1 PVO to definē kā pacienta pasargātību no lieka vai potenciāla apdraudējuma, kad tiek sniegta veselības aprūpe.
2 Nevēlams notikums ir definēts kā starpgadījums, kas kaitē pacientam.

3 Šajā ziņojumā veselības aprūpē iegūta infekcija ir definēta kā ikviena infekcija, ko pacients ieguvis 
medicīniskās aprūpes laikā vai pēc tās (diagnostikas, terapijas vai profilakses nolūkos), ja tā pacientam jau nebija 
vai nebija inkubācijas periodā medicīniskās aprūpes sākumā. Šie patogēnie mikroorganismi (baktērijas, sēnītes, 
vīrusi, parazīti un citi pārnēsājami izraisītāji) veselības aprūpē iegūtas infekcijas gadījumā var būt paša pacienta 
pārnēsāti (iekšēja inficēšanās) kādā no to dabiskajām uzkrāšanās vietām (zarnas, āda u. c.) vai rasties no savas 
vides (ārējas izcelsmes vai savstarpēja inficēšanās). Veselības aprūpē iegūtas infekcijas ietver visas infekcijas, 
kas saistītas ar veselības aprūpes sistēmu vai dažādām aprūpes norisēm. Tās ietver nozokomiālas infekcijas 
(iegūtas veselības aprūpes iestādēs, hospitalizācijas vai ambulatoras ārstēšanas laikā) un infekcijas, kas iegūtas, 
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D. tā kā tiek lēsts, ka 8–12 % no hospitalizētajiem pacientiem Eiropas Savienībā ir tādu 
nevēlamu notikumu upuri, kas saistīti ar tiem sniegto aprūpi un ar veselības aprūpē 
iegūtām infekcijām, kļūdām, kuras saistītas ar ārstēšanu, ķirurģiskām kļūdām, 
problēmām, kuras saistītas ar medicīniskām ierīcēm ar darbības traucējumiem, 
diagnozes kļūdām vai pasākumu neveikšanu pēc medicīniskās apskates;

E. tā kā, lai gan zināmas nevēlamas reakcijas ir saistītas ar būtiskiem riskiem attiecībā uz 
nepieciešamo iejaukšanos vai medikamentiem, tomēr citas izraisa medicīniskas kļūdas 
un trūkumi vai nepilnības veselības aprūpes ķēdē, no kurām bija iespējams izvairīties;

F. tā kā gados vecāki pacienti, pacienti ar pazeminātu imunitāti vai hroniskām slimībām 
un jo īpaši ar deģeneratīvām hroniskām slimībām arī ir īpaši neaizsargāta grupa pret 
nevēlamiem notikumiem, kas saistīti ar veselības aprūpi;

G. tā kā Līguma 168. pantā paredzēts, ka Eiropas Savienības rīcība, kas papildina 
dalībvalstu politiku, ir vērsta uz to, lai uzlabotu sabiedrības veselību, veiktu cilvēku 
slimību profilaksi un novērstu draudus cilvēku fiziskajai un garīgajai veselībai;

H. tā kā veselības aprūpē iegūtās infekcijas, kas vidēji skar 5 % hospitalizēto pacientu, ir 
ievērojama Eiropas Savienības valstu sabiedrības veselības problēma un nasta 
ekonomikas ziņā, kas apgrūtina ierobežotos medicīniskās aprūpes resursus;

I. tā kā veselības aprūpē iegūtās infekcijas var rasties pēc uzturēšanās veselības aprūpes 
iestādē vai saņemot jebkāda veida veselības aprūpi, jo īpaši mājās (īpaši pēc medicīnas 
instrumentu vai ierīču inficēšanas);

J. tā kā elementāru cilvēka higiēnas pasākumu neievērošana, piemēram, aprūpes 
iestādēs, kā arī mājās, bieži rada palielinātu patogēnu izplatīšanos, jo īpaši to, kas ir 
rezistenti pret antimikrobiālajiem līdzekļiem;

K. turklāt tā kā pieaugošā iedzīvotāju mobilitāte Eiropas veselības aprūpes sistēmās un 
starp tām, kā arī iespēja iedzīvotājiem saņemt ārstēšanu ārpus viņu pastāvīgās 
dzīvesvietas valsts, sekmē ātru rezistento mikroorganismu izplatību no vienas 
dalībvalsts uz citu,

Padomes ieteikumu īstenošana — ievērojama situācijas uzlabošanās un vēl 
sasniedzamais rezultāts

1. atzinīgi vērtē dalībvalstu mērogā ieviestos pasākumus, kuru galvenais mērķis ir uzlabot 
vispārējo pacientu veselību un mazināt veselības aprūpē iegūto infekciju gadījumu 
skaitu;

2. atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas rīcību vispārējās pacientu drošības jomā, sekmējot 
mācīšanos vienam no otra dalībvalstu starpā un piedāvājot kopējas definīcijas un 
terminoloģiju attiecībā uz pacientu drošību;

                                                                                                                                                  
sniedzot veselības aprūpi ārpus veselības aprūpes iestādēm, vai nu kolektīvās iestādēs (piemēram, ilga un vidēji 
ilga uzturēšanās laika iestādēs un jo īpaši apgādājamu vecāka gadagājuma cilvēku mītnes vietās u. c.), vai arī 
mājās.
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3. pauž nožēlu par to, ka līdz šim Eiropas Savienības līmenī nav piedāvāta nekāda veida 
klasifikācija attiecībā uz pacientu drošību (ar mērķi noteikt, aptvert un analizēt 
faktorus, kas saistīti ar pacientu drošību, un attiecīgi veicināt izglītošanu un sistēmu 
uzlabošanu);

4. pauž nožēlu par pārāk mazo to dalībvalstu skaitu, kas līdz šim:
– ir veikušas darbības ar mērķi uzlabot veselības aprūpes iestāžu veiktu pacientu 

informēšanu par veselības aprūpē iegūtām infekcijām;

– atbalsta pētniecību par veselības aprūpē iegūtām infekcijām;

5. atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas rīcību un Eiropas Slimību profilakses un kontroles 
centra (ECDC) koordinēšanas un uzraudzības darbu veselības aprūpē iegūto infekciju 
profilakses un kontroles jomā;

6. aicina dalībvalstis turpināt savus centienus ar mērķi paplašināt salīdzināmu rādītāju 
apkopošanu par pacientu drošību visās dalībvalstīs;

7. aicina dalībvalstis turpināt un pastiprināt divpusējo un daudzpusējo sadarbību pacientu 
drošības jomā valstu un/vai reģionālā līmenī;

Uzlabot pacientu drošību Eiropā, tostarp veicot profilaksi ar aprūpi saistītu infekciju
jomā un apkarojot tās — vispārīgi ieteikumi

8. iesaka, ka pacientu drošībai un jo īpaši veselības aprūpē iegūto infekciju profilaksei un 
kontrolei ir jāieņem ievērojama loma gan Eiropas Savienības darba kārtībā, gan arī 
dalībvalstu līmenī un reģionālā un vietējā līmenī;

a) Darbības ar mērķi uzlabot vispārējo pacientu drošību

9. mudina dalībvalstis turpināt īstenot pasākumus pacientu drošības uzlabošanai un ieviest 
jaunas darbības nolūkā pilnībā atspoguļot Padomes ieteikumus, ja tas vēl nav izdarīts;

10. jo īpaši mudina dalībvalstis ieviest šādas darbības vai šīs darbības uzlabot, ja tās jau 
pastāv:
– darbības ar mērķi uzlabot iedzīvotāju zināšanas par iniciatīvām attiecībā uz 

pacientu drošību un sekmēt pilnvaru piešķiršanu iedzīvotājiem šajā jomā;
– veselības aprūpes darbinieku izglītību un apmācību pacientu drošības jomā;

– pārrobežu darbības pacientu drošības jomā;
– darbības ar mērķi sekmēt pētniecību par pacientu drošību;

11. mudina dalībvalstis ieviest vai uzlabot jau esošās ziņošanas sistēmas par nevēlamiem 
notikumiem, kas ļauj noteikt atbildīgos par nepilnībām veselības aprūpes ķēdē un ar 
ko ir iespējams gūt mācību attiecībā uz šīm nepilnībām;
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12. mudina Komisiju pārbaudīt pamatiniciatīvas un jo īpaši noteikt, vai pastiprināta 
reģionālo un vietējo varas iestāžu līdzdalība varētu būt piemērots risinājums, lai 
nodrošinātu ieviesto darbību un pieņemto lēmumu efektivitāti;

13. prasa Komisijai no jauna izskatīt prasības ieviest datu bāzi, kurā ir ietverta labākā 
prakse, lai sekmētu apmaiņu ar to dalībvalstu starpā;

14. mudina dalībvalstis izmantot visus attiecīgos statistikas instrumentus, lai aprakstītu un 
analizētu nevēlamos notikumus;

15. aicina dalībvalstis dot priekšroku pieejai, kas balstīta uz faktiskiem datiem, un jo īpaši 
izveidot visām dalībvalstīm kopīgas pamatnostādnes, balstoties uz gadījumu 
pētījumiem un pieredzes apmaiņu;

b) Darbības ar mērķi mazināt veselības aprūpē iegūto infekciju apjomu

16. mudina dalībvalstis turpināt savus centienus un ieviest papildu darbības, ja tas vēl nav 
izdarīts, ar mērķi mazināt veselības aprūpē iegūto infekciju apjomu nolūkā pilnībā 
atspoguļot Padomes ieteikumus, jo īpaši šādās jomās:

– veselības aprūpē iegūto infekciju profilakse gan veselības aprūpes iestādēs, gan 
ārpus tām;

– pacientiem veselības aprūpes iestādēs un arī ārpus šīm iestādēm sniegtās 
informācijas uzlabošana;

– atbalsts pētniecībai, kas veltīta veselības aprūpē iegūto infekciju profilaksei un 
kontrolei;

17. mudina Eiropas Komisiju izpētīt iespēju ieviest partnerattiecību nolīgumus starp 
Komisiju un dalībvalstīm individuāli vai tieši starp dalībvalstīm, lai novērstu un 
atrisinātu veselības aprūpē iegūto infekciju problēmas veselības aprūpes iestādēs un arī 
veselības aprūpes mājās ietvaros;

Uzlabot pacientu drošību Eiropā, tostarp veicot profilaksi ar aprūpi saistītu infekciju 
jomā un apkarojot tās — konkrētas norādes un ieteikumi

a) Profilakse

18. aicina dalībvalstis nodrošināt pietiekami daudz cilvēkresursu, finanšu un tehnoloģiju 
resursu, lai ambulatorā vai slimnīcā sniegtā aprūpe ir iespējami labākajā kvalitātē, un 
jo īpaši aicina nesamazināt pacientu drošībai piešķirtos budžetus, kas ir ievērojama 
problēma Eiropas veselības aprūpes sistēmās laikā, kad visaptveroši tiek pārskatīti 
izdevumi;

19. aicina dalībvalstis un Komisiju sekmēt, tostarp ar informēšanas kampaņām, vispārēju 
labo praksi, jo īpaši to praksi, kas saistīta ar higiēnu (roku higiēna, instrumentu 
sterilizācija u. c.), slimnīcās un arī ārpus tām (un jo īpaši pacientu un to ģimeņu vidū);

20. aicina dalībvalstis noteikt drošības protokolus, kas īpaši attiecas uz deģeneratīvām un 
invaliditāti izraisošām hroniskām slimībām un kam nepieciešama turpmāka palīdzība 
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ārpus veselības aprūpes iestādes (ilga un vidēji ilga uzturēšanās laika iestādēs, kā arī 
mājās);

21. aicina dalībvalstis izmantot visattīstītākos pastāvošos tehnoloģiskos līdzekļus nolūkā 
nodrošināt maksimālu pacientu drošību un jo īpaši plaši lietot elektroniskās kartes, 
kurās norādīts pacienta vārds, uzvārds un ietverta visa noderīgā informācija par 
pacientu, jo īpaši par viņa iepriekšējām saslimšanām;

22. attiecībā uz veselības aprūpi mājās uzsver, ka:
– atstājot slimnīcu, padziļināti jānovērtē to pacientu stāvoklis (jo īpaši gados vecāku 

personu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām), kas atgriežas mājās pēc 
hospitalizācijas, jo īpaši lai novērtētu un novērstu kritienu riskus;

– pacienti un viņu tuvinieki palīgi ir pienācīgi jāinformē, jo īpaši par higiēnas, 
procedūru ievērošanas un zāļu recepšu jautājumiem;

– cik vien tas iespējams, jāveicina vienreizējās lietošanas medicīniskā aprīkojuma 
izmantošana;

b) Komunikācija, izglītība un apmācība

23. aicina dalībvalstis ieviest īpašus informēšanas un apmācības pasākumus attiecībā uz 
veselības aprūpē iegūtajām infekcijām, kas paredzēti ne tikai veselības aprūpes 
speciālistiem (ārstiem, medmāsām, aprūpētājiem u. c.), bet arī, piemēram, tuviniekiem 
palīgiem un slimnieku kopējiem;

c) Pacientu tiesības

24. aicina dalībvalstis vietējā līmenī nozīmēt varas iestādi vai kontaktpersonu, kas atbildīga 
par informācijas un datu sniegšanu pacientiem par pacientu drošību;

25. aicina dalībvalstis sniegt pacientiem informāciju par riskiem, par drošības līmeņiem un 
par ieviestajiem pasākumiem, lai izvairītos no nevēlamiem notikumiem, kuri saistīti ar 
veselības aprūpi, lai garantētu apzinātu pacienta piekrišanu ārstēšanai, kas viņam tiek 
piedāvāta, un lai viņam vispārīgāk ļautu iegūt zināšanas pacienta drošības jomā, un 
aicina informēt pacientus par sūdzību procedūrām un pacientu tiesībām saņemt 
kompensāciju, ja noticis nevēlams notikums, kas saistīts ar veselības aprūpi;

26. mudina dalībvalstis un reģionālās un vietējās varas iestādes iespēju robežās nevēlamu 
notikumu gadījumā, kas saistīti ar veselības aprūpi, dot priekšroku pieejām, kuru 
pamatā ir starpniecība;

27. mudina ieviest kompensēšanas sistēmas (un jo īpaši atlīdzināšanas sistēmas nevēlamu 
notikumu gadījumā, kas saistīti ar veselības aprūpi), kas ir saskaņotas Eiropas 
Savienības līmenī;

d) Diagnostika un uzraudzība

28. aicina dalībvalstis mudināt un sekmēt ziņošanas un informācijas sniegšanas sistēmu 
ieviešanu pacientu drošības jomā gan no ārstējošā personāla puses, gan no pacientu un 
viņu tuvinieku puses;
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29. mudina dalībvalstis pieņemt standartizētus kritērijus dažādu veselības aprūpē iegūto 
infekciju iegūšanas vietu noteikšanai (ietverot struktūras, kas nav veselības aprūpes 
iestādes) un turpināt pasākumus ar mērķi apkopot salīdzināmus un atjauninātus datus 
pacientu vispārējās drošības jomā un veselības aprūpē iegūto infekciju jomā;

30. jo īpaši aicina dalībvalstis, kas veic tādus atsevišķus valsts mēroga pētījumus par 
veselības aprūpē iegūto infekciju izplatību, kas izstrādāti, balstoties uz saskaņoto 
metodoloģiju, ko izveidojis ECDC, regulāri atkārtot šos pētījumus un mudina tās 
valstis, kuras neveic tādus atsevišķus valsts mēroga pētījumus par veselības aprūpē 
iegūto infekciju izplatību, kas izstrādāti, balstoties uz saskaņoto metodoloģiju, ko 
izveidojis ECDC, šādus pētījumus ieviest;

31. iesaka reģionālā vai vietējā līmenī izveidot darba grupas, kas nodarbotos ar īpašiem 
jautājumiem pacientu drošības jomā; piemēram, varētu tikt izveidotas grupas, kas 
specifiski nodarbojas ar gados vecāku cilvēku negadījumu profilaksi, ar operāciju 
risku mazināšanu vai ar medikamentozās terapijas kļūdu riska mazināšanu;

e) Sadarbība Eiropas un starptautiskā mērogā

32. aicina dalībvalstis un Komisiju pastiprināt sadarbību, tostarp ar PVO, ESAO, nolūkā 
standartizēt pasākumus, definīcijas un terminoloģiju, un rādītājus pacientu drošības 
jomā;

33. aicina dalībvalstis dalīties ar labas prakses reģistriem pacientu vispārējās drošības 
jomā, ja tādi pastāv, un jo īpaši dalīties ar labas prakses reģistriem veselības aprūpē 
iegūtu infekciju profilakses un kontroles jomā un pret vairākām zālēm rezistentu 
baktēriju pārnesamības jomā, ja tādi pastāv;

34. atbalsta ECDC veselības aprūpē iegūtu infekciju uzraudzības atbalsta un 
standartizācijas centienus un jo īpaši aicina turpināt infrastruktūru un prakšu rādītāju 
izstrādi;

35. aicina dalībvalstis ieviest kopīgu datu bāzi informācijas apkopošanai par 
nevēlamajiem notikumiem, kas saistīti ar veselības aprūpi, un turklāt atbalstīt visas šīs 
jomas datu apkopošanas sistēmas (tostarp tās, kas izveidotas, balstoties uz 
konfidenciāliem paziņojumiem);

f) Uzraudzība un ziņošana

36. mudina dalībvalstis un Eiropas Komisiju pagarināt ieteikumā minēto pacientu 
drošības, tostarp veselības aprūpē iegūtu infekciju profilakses un kontroles, noteikumu 
īstenošanas uzraudzību vismaz uz vēl diviem gadiem;

37. mudina dalībvalstis uzlabot savu sadarbību ar ECDC veselības aprūpē iegūtu infekciju 
profilakses un kontroles jomā; jo īpaši mudina valstu varas iestādes regulāri lūgt 
ECDC veikt in situ auditus un publiskot tām ECDC iesniegtos ziņojumus un šajā ziņā 
uzsver nepieciešamību turpmākajos finanšu plānos nodrošināt ECDC pietiekamu un 
pastāvīgu finansējumu, kas tam ļauj labi veikt savu koordinēšanas un uzraudzības 
uzdevumu;

38. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Reģionu komitejai, 
kā arī dalībvalstīm.
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PASKAIDROJUMS

Pacientu drošība — ievērojama Eiropas Savienības sabiedrības veselības problēma

Piekļuve drošai veselības aprūpei ir kvalitatīvas veselības aprūpes sistēmas pamats. Tās ir arī 
atzītas pamattiesības, kas ir būtiskas Eiropas Savienībai, tās iestādēm un Eiropas 
iedzīvotājiem. Tādēļ pacientiem ir tiesības sagaidīt, ka tiks veikti visi nepieciešamie 
pasākumi, lai garantētu viņu drošību.

Veselības aprūpes nozarē pastāv ievērojams risks, jo nevēlami notikumi, kas saistīti ar 
veselības aprūpi (un nevis ar ārstēto medicīnisko problēmu), var radīt nopietnus veselības 
bojājumus, komplikācijas vai ciešanas, pat aprūpēto pacientu nāvi. Lai gan zināmi nevēlami 
notikumi ir saistīti ar būtiskiem riskiem attiecībā uz nepieciešamo iejaukšanos vai 
medikamentiem, tomēr citus izraisa medicīnas kļūdas un trūkumi vai nepilnības veselības 
aprūpes ķēdē, no kurām bija iespējams izvairīties.
Attiecīgi tiek lēsts, ka ir iespējams izvairīties no 30–40 % no nevēlamajiem notikumiem, kas 
saistīti gan ar veselības aprūpi veselības aprūpes iestādēs, gan ar ambulatoro aprūpi. Šie 
nevēlamie notikumi ietver veselības aprūpē iegūtas infekcijas. Saskaņā ar aplēsēm veselības 
aprūpē iegūtās infekcijas Eiropas Savienībā katru gadu skar vidēji 5 % no hospitalizētajiem 
pacientiem, kas ir 4,1 miljonu cilvēku, un tostarp tieši izraisa 37 000 nāves gadījumu. No 
veselības aprūpē iegūtajām infekcijām vismaz 20 % gadījumu būtu iespējams izvairīties.
Gados vecāki cilvēki un cilvēki ar pazeminātu imunitāti ir īpaši neaizsargāti pret šādām 
infekcijām, un rezistences pret antibiotikām izstrādāšanās bieži sarežģī šo veselības aprūpē 
iegūto infekciju kontroli.

Pacienta drošība ir tā, kas vispirms sniedz ieguldījumu dzīves kvalitātes uzlabošanā. Taču 
pacientiem ar veselības aprūpi saistīto nevēlamo notikumu nodarītais kaitējums sabiedrībai 
rada arī smagu nastu, kuras smagums ekonomiskās krīzes laikā ir vēl vairāk palielinājies.
Piemērs ir Clostridium difficile infekciju sastopamība, kas Eiropā sastāda aptuveni 5 % no 
visām veselības aprūpē iegūtajām infekcijām un ir iemesls 2 % no atkārtotas uzņemšanas 
slimnīcā, dažās dalībvalstīs pieaug, un to finansiālā ietekme uz Eiropas veselības aprūpes 
sistēmām 2013. gadā tiek lēsta EUR 3,7 miljonu apmērā. Tātad ikviens ieguldījums pacienta 
drošības jomā līdzās acīmredzamajam labumam, ko tas sniedz pacientiem, ir arī potenciāls 
taupības avots. Tādējādi pacienta drošībai piešķirtā prioritāte samazina arī izmaksas, 
finansējot tos pacientus, kas ir ar veselības aprūpi saistītu nevēlamu notikumu upuri, un 
attiecīgi labāk tiek izmantoti finanšu un cilvēkresursi. Lai sasniegtu šos mērķus, pacientu 
drošības kultūra dažādos veidos var tikt ievērojami uzlabota.

Padomes ieteikuma sintēze pacientu drošības un veselības aprūpē iegūtu infekciju 
profilakses un kontroles jomā

Padome 2009. gada 9. jūnija ieteikumā (2009/C 151/01) ieteica ieviest zināmu skaitu darbību 
ar mērķi uzlabot pacientu drošību Eiropas Savienībā.

a) Pirmajā daļā „Ieteikumi vispārējos pacientu drošības jautājumos” Padome aicina 
dalībvalstis ieviest virkni pasākumu ar mērķi līdz minimumam samazināt kaitējumu 
pacientiem, kuri saņem veselības aprūpi. Ieteikto pasākumu starpā jo īpaši bija:
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– atbalsts valsts politikas un programmu izstrādei un pilnveidošanai pacientu 
drošības jomā,

– pilnvaru piešķiršana pacientiem,
– nenosodošu ziņošanas un mācību sistēmu attiecībā uz nevēlamiem notikumiem 

izveide,
– veselības aprūpes darbinieku izglītības un apmācības pacientu drošības jomā 

veicināšana,
– šīs jomas pētniecības pilnveidošana.

Turklāt ieteikumā dalībvalstis tika aicinātas dalīties savās zināšanās, pieredzē un paraugpraksē 
un klasificēt un noteikt pacientu drošības līmeni Eiropas Savienības mērogā, sadarbojoties 
savstarpēji un ar Komisiju un ar citām attiecīgajām Eiropas un starptautiskajām 
organizācijām.

b) Otrā daļa attiecās uz veselības aprūpē iegūtu infekciju profilaksi un kontroli: 
dalībvalstis tika aicinātas atbilstīgā līmenī pieņemt un īstenot stratēģiju veselības 
aprūpē iegūtu infekciju profilaksei un kontrolei. Ierosinātās stratēģijas ietvaros tika 
ieteikts izveidot īpašus veselības aprūpē iegūtu infekciju profilakses un kontroles 
pasākumus valsts vai reģionālā mērogā un veselības aprūpes iestāžu mērogā (jo īpaši 
aktīvu pārraudzības sistēmu izveide, pamatnostādņu izveide un to pieejamības 
nodrošināšana, veselības aprūpes darbinieku izglītības un apmācības programmu, 
pacientu informēšanas pasākumu ieviešana un atbalsts pētniecībai veselības aprūpē 
iegūtu infekciju jomā).

Padomes ieteikuma īstenošana pacientu drošības un veselības aprūpē iegūtu infekciju 
profilakses un kontroles jomā — sākotnējais novērtējums

Komisija 2012. gada novembrī, balstoties uz dalībvalstu ziņojumiem, iepazīstināja ar ieviesto 
pasākumu ieteikuma izpildīšanai novērtējumu. 
Lielākā daļa dalībvalstu ir paziņojušas, ka tās ir īstenojušas virkni darbību, kā paredzēts 
ieteikumā:

– attiecībā uz vispārējo pacientu drošību lielākā daļa dalībvalstu pacientu drošību ir 
izvirzījusi par prioritāru sabiedrības veselības politikas jautājumu;

– attiecībā uz apmācību pacientu drošības jomā lielākā daļa valstu ir veikušas 
darbības veselības aprūpes iestādēs;

– attiecībā uz ziņošanas sistēmām tās sistēmas, kas tika ieviestas, ir ļāvušas izdarīt 
secinājumus par pastāvošajām nepilnībām un tika ievērojami uzlabotas, taču tās ir 
iespējams vēl vairāk uzlabot;

– attiecībā uz pilnvaru piešķiršanu pacientiem ir panākti ievērojami rezultāti, 
galvenokārt slimnīcu vidē;

– attiecībā uz pētniecību ziņojumā ir akcentēta valstu pētniecības programmu par 
pacientu drošību ieviešana visās dalībvalstīs;

–  attiecībā uz veselības aprūpē iegūtu infekciju profilaksi un kontroli lielākā daļa 
dalībvalstu ir īstenojušas darbību kopumu veselības aprūpē iegūtu infekciju 
profilaksei un kontrolei, galvenokārt saistībā ar stratēģijām pienācīgai 
antimikrobiālo līdzekļu izmantošanai cilvēkiem paredzētās zālēs un/vai ar pacientu 
drošības stratēģijām.
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Paralēli ir veikti pasākumi Eiropas līmenī, proti, vairāku iniciatīvu finansēšana, jo īpaši 
Eiropas Savienības veselības aizsardzības programmas ietvaros vai Septītās pētniecības 
pamatprogrammas ietvaros (kopumā atvēlot EUR 16 miljonus).

Dalībvalstu sastādītajos un Komisijas sintezētajos ziņojumos ir redzams, ka, neskatoties uz 
kopš 2009. gada panākto progresu, joprojām ir iespējami uzlabojumi.

Referenta nostāja un galveno ieteikumu sintēze

Referents atzīmē, ka tiešām zināmas Padomes ieteiktās darbības pacientu drošības 
uzlabošanai dalībvalstīs līdz šim ir ieviesušas tikai dažas dalībvalstis un ka joprojām ir 
iespējami uzlabojumi gan slimnīcās veiktās aprūpes, gan ārpus slimnīcas veiktās aprūpes 
jomās, jo īpaši pilnvaru piešķiršanas pacientiem, veselības aprūpes speciālistu un — plašāk —
aprūpētāju izglītošanas jomā, un ka ir nepieciešama darbības turpināšana nolūkā ieviest 
Eiropas nomenklatūras attiecībā uz pacientu drošību un arī Eiropas pamatnostādņu izveide 
attiecībā uz pacientu drošības standartiem. Konkrētāk attiecībā uz veselības aprūpē iegūtām 
infekcijām referents arī atzīmē, ka dažas Padomes ieteiktās darbības veselības aprūpē iegūtu 
infekciju profilaksei un kontrolei dalībvalstīs līdz šim ir ieviesušas tikai dažas dalībvalstis un 
ka joprojām ir iespējami uzlabojumi, jo īpaši pacientu informēšanas un arī atbalsta 
pētniecībai, kas veltīta veselības aprūpē iegūto infekciju profilaksei un kontrolei, jomās.

Viņš jo īpaši mudina dalībvalstis ieviest (vai uzlabot jau esošās) pilnvaru piešķiršanas 
iedzīvotājiem darbības pacientu drošības un veselības aprūpē iegūtu infekciju profilakses un 
kontroles jomā, veselības aprūpes darbinieku, kā arī pacientu un viņu palīgu izglītošanas un 
apmācības darbības, pārrobežu darbības un darbības nolūkā sekmēt pētniecību par pacientu 
drošību un veselības aprūpē iegūtajām infekcijām. Viņš aicina dalībvalstis turpināt centienus 
klasifikācijas saskaņošanas un salīdzināmu rādītāju apkopošanas ziņā. Viņš aicina dalībvalstis 
un reģionālās un vietējās varas iestādes iespēju robežās nevēlamu notikumu gadījumā, kas 
saistīti ar veselības aprūpi, dot priekšroku pieejām, kuru pamatā ir starpniecība, un mudina 
ieviest Eiropas Savienības līmenī saskaņotas kompensēšanas sistēmas.

Eiropas iedzīvotāju novecošanas un satraucošās rezistences pret antimikrobiālajiem 
līdzekļiem izstrādāšanās kontekstā referents vēlas uzsvērt, ka pacientu drošībai un jo īpaši 
veselības aprūpē iegūtu infekciju profilaksei un kontrolei ir jāieņem būtiska vieta gan Eiropas 
Savienības politiskajā darba kārtībā, gan valsts, reģionālā un vietējā līmenī. Viņš jo īpaši 
uzsver, ka dalībvalstīm ir jāpiešķir pietiekami līdzekļi, jo īpaši budžeta līdzekļi, pacientu 
drošībai. Attiecībā uz veselības aprūpē iegūtu infekciju profilaksi un kontroli viņš uzsver 
ECDC pievienoto vērtību, ko tas sniedz ar savu koordinēšanas un uzraudzības darbu, un 
uzsver, ka turpmākajos finanšu plānos ECDC ir jānodrošina pietiekams un pastāvīgs 
finansējums, kas tam ļauj labi veikt savu koordinēšanas un uzraudzības uzdevumu.

Padomes ieteikumā tika pausts aicinājums Komisijai novērtēt, cik efektīvi ir ierosinātie 
pasākumi. Ņemot vērā, ka dažas darbības tika aizsāktas tikai pavisam nesen vai vēl nav 
ieviestas, referents atbalsta priekšlikumu 2014. gada jūnijā izstrādāt otru progresa ziņojumu.


