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

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

2013/2022(INI)

27.5.2013

ABBOZZ TA’ RAPPORT
dwar ir-rapport tal-Kummissjoni lill-Kunsill fuq il-bażi tar-rapporti tal-Istati 
Membri dwar l-implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 
(2009/C 151/01) dwar is-sikurezza tal-pazjent, inkluż il-prevenzjoni minn u l-
kontroll ta’ infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-saħħa
(2013/2022(INI))

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

Rapporteur: Oreste Rossi



PE510.691v02-00 2/13 PR\937476MT.doc

MT

PR_INI

WERREJ

Paġna

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW ..............................3

NOTA SPJEGATTIVA........................................................................................................10



PR\937476MT.doc 3/13 PE510.691v02-00

MT

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ir-rapport tal-Kummissjoni lill-Kunsill fuq il-bażi tar-rapporti tal-Istati Membri 
dwar l-implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill (2009/C 151/01) dwar is-
sikurezza tal-pazjent, inkluż il-prevenzjoni minn u l-kontroll ta’ infezzjonijiet assoċjati 
mal-kura tas-saħħa
(2013/2022(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni ta’ Lussemburgu dwar is-Sikurezza tal-Pazjent tal-5 ta’ 
April 2005,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni leġiżlattiva tiegħu tat-23 ta’ April 2009 dwar il-proposta 
għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar is-sikurezza tal-pazjent, inkluż il-prevenzjoni 
minn u l-kontroll ta' infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-saħħa,

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tad-9 ta' Ġunju 2009 dwar is-sikurezza 
tal-pazjent, inkluż il-prevenzjoni minn u l-kontroll ta' infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-
saħħa,

– Wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni lill-Kunsill ta’ Novembru 2012 fuq il-bażi 
tar-rapporti tal-Istati Membri dwar l-implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 
dwar is-sikurezza tal-pazjent, inkluż il-prevenzjoni minn u l-kontroll ta’ infezzjonijiet 
assoċjati mal-kura tas-saħħa,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A7-0000/2013),

Kummenti ġenerali

A. billi s-sikurezza tal-pazjenti1 hija parti mill-kwalità globali tal-kura tas-saħħa;

B. billi l-ammont, li s’issa huwa limitat iżda li qed dejjem jiżdied, ta’ dejta dwar il-
prevalenza u l-inċidenza ta’ avvenimenti avversi2 fis-sistemi tas-saħħa fl-Istati Membri 
tal-Unjoni Ewropea;

C. billi l-avvenimenti avversi marbuta mal-kura tas-saħħa ta’ spiss huma fil-forma ta’ 
infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-saħħa (HAIs)3, avvenimenti marbuta mal-
mediċina u kumplikazzjonijiet li jseħħu matul jew wara operazzjoni;

                                               
1 Definita mid-WHO bħala n-nuqqas f’pazjent, ta’ kwalunkwe ħsara bla bżonn jew potenzjali marbuta mal-kura tas-saħħa.

2 Avveniment avvers huwa definit bħala inċident li jikkawża ħsara lill-pazjent.
3 Għall-finijiet ta’ dan ir-rapport, HAI hija definita bħala kull infezzjoni li sseħħ waqt jew wara kura medika 
(b’għan dijanjostiku, terapewtiku jew preventiv) ta’ pazjent jekk din la tkun preżenti u lanqas inkubata fil-bidu 
tat-kura. Il-mikroorganiżmi infettivi (batterji, fungi, vajrusis, parassiti u aġenti oħra li jittieħdu) involuti f’każ ta’ 
HAI jstgħu jiġu derivati mill-pazjent stess (infezzjoni endoġena) minn wieħed mill-organi  tiegħu (intestini, 
ġilda, eċċ) jew mill-ambjent ta’ madwaru (infezzjoni esoġena jew cross-infezzjoni). Il-HAIs huma l-
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D. billi huwa stmat li minn 8 sa 12 % tal-pazjenti fl-isptarijiet fl-Unjoni Ewropea huma 
vittmi ta’ avvenimenti avversi marbuta mal-kura pprovduta lilhom, kemm jekk huma 
HAIs, żbalji marbuta mat-trattament, żbalji waqt operazzjonijiet, problemi b’apparat 
mediku difettuż, żbalji dijanjostiċi jew in-nuqqas ta’ intervent wara eżamijiet mediċi;

E. billi, jekk ċerti effetti avversi huma marbuta mar-riskji intrinsiċi tal-operazzjonjiet jew 
tal-mediċina meħtieġa, oħrajn, min-naħa l-oħra huma kkawżati minn żbalji mediċi u 
fallimenti jew nuqqasijiet fil-proċess tal-kura li jistgħu jiġu evitati;

F. billi l-pazjenti anzjani, b’immunità dgħajjfa u dawk affettwati minn mard kroniku, u 
b’mod partikolari minn mard kroniku deġenerattiv, huma wkoll grupp partikolarment 
vulnerabbli għall-avvenimenti avversi marbuta mal-kura tas-saħħa;

G. billi l-Artikolu 168 tat-Trattat jistipula li l-azzjoni tal-Unjoni Ewropea, li għandha 
tikkumplimenta l-politiki nazzjonali, għandha tkun diretta lejn it-titjib tas-saħħa 
pubblika, il-prevenzjoni tal-mard tal-bniedem, u għandha tevita sorsi ta’ periklu għas-
saħħa fiżika u mentali.

H. billi l-HAIs, li jolqtu lil medja ta’ 5% tal-pazjenti fl-isptarijiet, huma problema kbira 
għas-saħħa pubblika fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, li jirrappreżentaw kemm problema 
serja għas-saħħa pubblika kif ukoll piż ekonomiku kbir fuq ir-riżorsi limitati tas-saħħa;

I. billi l-HAIs jistgħu jseħħu bħala riżultat ta’ soġġorn ġewwa faċilità tal-kura tas-saħħa 
jew matul kull stadju tal-kura, inkluż fid-dar (speċjalment wara kontaminazzjoni ta’ 
strumenti jew apparat mediku);

J. billi nuqqas ta’ rispett tal-prekawzjonijiet bażiċi ta’ iġjene għall-bnedmin, pereżempju 
fil-faċilitajiet tal-kura, u wkoll fid-dar, ta’ spiss iwassal għal tixrid akbar ta’ aġenti 
patoġeni, b'mod partikolari dawk li huma reżistenti għall-aġenti antimikrobali;

K. billi, barra minn hekk, il-mobilità li qed tikber taċ-ċittadini fis-sistemi tas-saħħa 
Ewropej u bejniethom u l-opportunità li dawn għandhom li jirċievu trattament mediku 
barra mill-pajjiż ta’ residenza tagħhom jiffavorixxu l-firxa rapida ta’ mikroorganiżmi 
reżistenti  minn Stat Membru għal ieħor;

L-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill: titjib sinifikanti u progress li 
għad irid isir.

1.  jilqa’ l-azzjonijiet implimentati fil-livell tal-Istati Membri, u li jagħtu prijorità lit-titjib 
tas-sikurezza ġenerali tal-pazjenti u jnaqqsu l-okkorrenza tal-HAIs;

2. jilqa’ l-ħidma tal-Kummissjoni Ewropea fil-qasam tas-sikurezza ġenerali tal-pazjenti, u 
jippromwovi t-tagħlim reċiproku bejn l-Istati Membri u jipprovdi definizzjonijiet u 
terminoloġija komuni għas-sikurezza tal-pazjenti;

                                                                                                                                                  
infezzjonijiet kollha assoċjati mas-sistema tal-kura tas-saħħa jew tipi ta’ kura differenti. Dawn jinkludu 
infezzjonijiet nosokomjali (meħuda minn faċilitajiet tas-saħħa, waqt li l-pazjent ikun l-isptar jew taħt kura 
ambulatorja) u infezzjonijiet meħuda matul kura mogħtija barra mill-faċilitajiet tas-saħħa, kemm fi strutturi 
komunitarji (bħall-istituzzjonijiet ta’ soġġorn twil u medju, b’mod partikolari il-faċilitajiet ta’ akkomodazzjoni 
għall-anzjani dipendenti, eċċ.), kif ukoll fid-dar.



PR\937476MT.doc 5/13 PE510.691v02-00

MT

3. jikkundanna l-fatt li l-ebda klassifikazzjoni għas-sikurezza tal-pazjenti (bl-għan li 
tidentifika, tifhem u tanalizza l-fatturi marbuta mas-sikurezza tal-pazjenti u biex b’hekk 
tkun tista’ tippromwovi l-edukazzjoni u t-titjib tas-sistemi) ma ġiet proposta s’issa fil-
livell tal-Unjoni Ewropea;

4. jikkundanna l-għadd baxx wisq ta’ Stati Membri, li sal-lum:
– wettqu ħidma biex itejbu l-informazzjoni tal-pazjenti dwar il-HAIs, mill-faċilitajiet 

ta’ kura tas-saħħa;

– jipprovdu appoġġ għar-riċerka dwar il-HAIs;

5. jilqa’ l-ħidma tal-Kummissjoni Ewropea u l-ħidma ta’ koordinazzjoni u monitoraġġ 
taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) fil-qasam tal-
prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-HAIs;

6. jistieden lill-Istati Membri biex ikomplu bl-isforzi tagħhom biex iżidu l-indikaturi 
komparabbli dwar is-sikurezza tal-pazjenti fl-Istati Membri kollha;

7. jistieden lill-Istati Membri biex ikomplu u jsaħħu l-kooperazzjonijiet bilaterali u 
multilaterali fil-qasam tas-sikurezza tal-pazjenti, fil-livell nazzjonali u/jew reġjonali;

It-titjib tas-sikurezza tal-pazjenti fl-Ewropa, inkluża l-prevenzjoni tal-infezzjonijiet 
assoċjati mal-kura tas-saħħa u l-ġlieda kontrihom: rakkomandazzjonijiet ġenerali

8. jirrakkomanda li s-sikurezza tal-pazjenti u b’mod partikolari l-prevenzjoni u l-ġlieda 
kontra l-HAIs, tingħata post prominenti fl-aġenda politika tal-Unjoni Ewropea, kemm 
fil-livell nazzjonali fl-Istati Membri kif ukoll fil-livell reġjonali u lokali;

a) Azzjonijiet biex titjieb is-sikurezza ġenerali tal-pazjenti

9. iħeġġeġ lill-Istati Membri biex ikomplu bl-isforzi tagħhom biex itejbu s-sikurezza tal-
pazjenti u jistabbilixxu, meta dan għadu mhux il-każ, azzjonijiet ġodda sabiex 
jirriflettu r-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill b’mod sħiħ;

10. jinkoraġġixxi b’mod partikolari lill-Istati Membri biex jiżviluppaw jew isaħħu f’każ li 
jkun hemm:

– l-azzjonijiet li jtejbu l-għarfien taċ-ċittadini dwar l-inizjattivi dwar is-sikurezza tal-
pazjenti u li jiffavorixxu l-awtonomizzazzjoni taċ-ċittadini fil-kwistjoni;

– l-azzjonijiet ta’ edukazzjoni u taħriġ lill-ħaddiema fil-qasam tal-kura tas-saħħa 
dwar is-sikurezza tal-pazjenti;

– l-azzjonijiet ta’ natura transkonfinali fil-qasam tas-sikurezza tal-pazjenti;
– l-azzjonijiet li jippromwovu r-riċerka dwar is-sikurezza tal-pazjenti;

11. iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jistabbilixxu jew isaħħu, fejn dawn jeżistu, is-sistemi 
ta’ rappurtar ta’ avvenimenti avversi li jippermettu l-identifikazzjoni tar-
responsabbiltajiet f’każ ta’ nuqqas fil-proċess tal-kura, u li kapaċi jidentifikaw tagħlim 
minn dawn in-nuqqasijiet;
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12. iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex teżamina l-inizjattivi ewlenin, u b’mod partikolari biex 
tiddetermina jekk il-parteċipazzjoni akbar tal-awtoritajiet reġjonali u lokali tistax tkun 
soluzzjoni xierqa li tiżgura l-effettività tal-azzjonijiet implimentati u d-deċiżjonijiet 
meħuda;

13. jistieden lill-Kummissjoni biex terġa’ tqis it-talbiet għall-introduzzjoni ta’ bażi tad-
dejta tal-aħjar prattiki li jippromwovi l-iskambju ta’ dawn bejn l-Istati Membri;

14. iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jużaw l-għodda ta’ statistika kollha rilevanti biex 
jiddeskrivu u janalizzaw l-avvenimenti avversi;

15. jistieden lill-Istati Membri biex jiffavorixxu approċċ ibbażat fuq dejta fattwali u b’mod 
partikolari biex jistabbilixxu, fuq il-bażi ta’ studji ta’ każijiet u ta’ feedback, linji 
gwida komuni għall-Istati Membri kollha;

b) Azzjonijiet biex jitnaqqsu l-infezzjonijiet assoċjati mal-kura (HAIs)

16. iħeġġeġ lill-Istati Membri biex ikomplu l-isforzi tagħhom u biex jimplimentaw, meta 
dan ma jkunx il-każ, azzjonijiet komplementari biex inaqqsu l-HAIs sabiex jirriflettu 
r-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill, b’mod partikolari f’termini ta’:
– prevenzjoni tal-HAIs, kemm fl-isptar kif ukoll barra mill-isptarijiet;

– titjib tal-informazzjoni pprovduta lill-pazjenti ġewwa faċilitajiet tal-kura tas-saħħa, 
iżda wkoll barra minn dawn il-faċilitajiet ;

– appoġġ għax-xogħol ta’ riċerka dwar il-prevenzjoni tal-HAIs u l-ġlieda kontrihom;

17. iħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea biex tesplora l-possibbiltà li tistabbilixxi ftehimiet 
ta’ sħubija bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri individwalment jew direttament bejn 
l-Istati Membri għall-prevenzjoni u s-soluzzjoni tal-problemi ta’ HAIs fl-isptarijiet 
iżda wkoll fil-kuntest tal-kura tas-saħħa fid-dar;

It-titjib tas-sikurezza tal-pazjenti fl-Ewropa, inkluża l-prevenzjoni tal-infezzjonijiet 
assoċjati mal-kura tas-saħħa u l-ġlieda kontrihom: proċeduri u rakkomandazzjonijiet 
konkreti 

a) Il-prevenzjoni

18. jistieden lill-Istati Membri biex jiżguraw li jkun hemm biżżejjed riżorsi umani, 
finanzjarji u teknoloġiċi biex il-kura tas-saħħa li tingħata fid-dar jew fl-isptar tkun tal-
ogħla kwalità possibbli, u jitlobhom b’mod partikulari biex ma jnaqqsux il-baġits 
allokati għas-sikurezza tal-pazjenti, li hija element ewlieni mis-sistemi tal-kura tas-
saħħa Ewropej, meta sseħħ ir-reviżjoni ġenerali tal-infiq;

19. jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex jippromwovu, inkluż permezz ta’ 
kampanji ta’ sensibilizzazzjoni, il-prattiki ġenerali tajbin, b’mod partikolari dawk 
marbuta mal-iġjene (l-iġjene tal-idejn, l-isterilizzazzjoni tal-istrumenti, eċċ.) fl-isptar 
iżda wkoll barra mill-isptar (speċjalment fost il-pazjenti u l-familji tagħhom);

20. jistieden lill-Istati Membri biex jidentifikaw il-protokolli ta’ sikurezza speċifiċi fil-
mard kroniku deġenerattiv u diżabilitanti fejn il-pazjenti jeħtieġu appoġġ kontinwu 
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barra mill-isptar (fl-istabbilimenti ta’ akkomodazzjoni għal żmien medju jew fit-tul, 
iżda wkoll fid-dar);

21. jistieden lill-Istati Membri biex jużaw l-aktar mezzi teknoloġiċi avvanzati li jeżistu 
biex jiżguraw sikurezza massima għall-pazjenti, u b’mod partikolari l-użu mifrux tal-
karti elettroniċi personali li jkun fihom l-informazzjoni kollha rilevanti dwar il-
pazjent, speċjalment l-istorja medika tiegħu;

22. jenfasizza dwar il-kura fid-dar, li:
- il-kundizzjoni tal-pazjenti (b’mod partikolari l-anzjani b’mobilità mnaqqsa) li 

jmorru lura d-dar wara perjodu fl-isptar għandha tiġi evalwata bir-reqqa qabel 
joħorġu mill-isptar b’mod partikolari biex issir valutazzjoni u jiġi evitat ir-
riskju li dawn jaqgħu;

- il-pazjenti u l-familjari li jieħdu ħsiebhom għandhom jiġu informati kif 
suppost, b’mod partikolari dwar kwistjonijiet ta’ iġjene, ir-rispett tal-proċeduri 
u l-preskrizzjonijiet mediċi;

- l-użu ta’ materjal mediku li jintrema wara l-użu għandu jiġu promoss kemm 
jista’ jkun;

b) Komunikazzjoni, edukazzjoni u taħriġ

23. jistieden lill-Istati Membri biex jiżviluppaw azzjonijiet li jżidu l-għarfien u taħriġ 
speċifiku dwar il-HAIs mhux biss għall-professjonisti tas-saħħa (tobba, infermiera, l-
infermiera awżiljari, eċċ.) iżda wkoll, pereżempju, il-familjari li jieħdu ħsieb lill-
pazjenti u dawk li jgħinuhom f’ħajjithom;

c) Drittijiet tal-pazjenti 

24. jistieden lill-Istati Membri biex jidentifikaw awtorità fil-livell lokali jew persuna ta’ 
kuntatt responsabbli biex tipprovdi lill-pazjenti b’tagħrif u dejta dwar is-sikurezza tal-
pazjenti;

25. jistieden lill-Istati Membri biex jipprovdu informazzjoni lill-pazjenti dwar ir-riskji, fil-
livell tas-sikurezza u l-miżuri fis-seħħ biex jipprevjenu li jseħħu avvenimenti avversi 
assoċjati mal-kura tas-saħħa, sabiex jiżguraw l-approvazzjoni informata tal-pazjent 
għat-trattament li huwa offrut lilu u li jippermettulu b’mod aktar ġenerali li jikseb 
għarfien fil-qasam tas-sikurezza tal-pazjent, u jappellahom biex jinfurmaw lill-pazjenti 
bil-proċeduri tal-ilmenti u d-dritt ta’ appell f'każ li jesħħu avvenimenti avversi assoċjati 
mal-kura;

26. iħeġġeġ lill-Istati Membri u l-awtoritajiet reġjonali u lokali biex jiffokaw, sa fejn hu 
possibbli, fuq l-approċċi bbażati fuq il-medjazzjoni f’każ ta’ avvenimenti avversi 
assoċjati mal-kura;

27. jinkoraġġixxi t-twaqqif ta’ sistemi ta’ riparazzjoni (inkluż il-kumpens f’każ ta’ 
avvenimenti avversi assoċjati mal-kura) li huma armonizzati fil-livell tal-Unjoni 
Ewropea;
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d)  Djanjożi u monitoraġġ

28. jistieden lill-Istati Membri biex jinkoraġġixxu u jippromwovu r-rapportar u l-qsim ta’ 
informazzjoni dwar is-sikurezza tal-pazjenti, kemm mill-istaff mediku, iżda wkoll 
mill-pazjenti u l-qraba tagħhom;

29. iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jadottaw kriterji standardizzati għall-identifikazzjoni 
ta’ postijiet differenti ta’ kontaminazzjoni mill-HAIs (u inklużi l-faċilitajiet mhux fi 
sptar) u biex ikomplu bl-isforzi tagħhom biex jiġbru dejta komparabbli u aġġornata fil-
qasam tas-sikurezza ġenerali tal-pazjenti u l-HAIs;

30. jistieden b’mod partikolari lill-Istati Membri biex iwettqu stħarriġ nazzjonali dwar il-
prevalenza tal-HAIs żviluppati fuq il-bażi ta’ metodoloġija armonizzata żviluppata 
miċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard biex jiġġedded 
regolarment dan l-istħarriġ u jħeġġeġ lil dawk li ma jwettqux stħarriġ nazzjonali dwar 
il-prevalenza tal-HAIs żviluppati fuq il-bażi ta’ metodoloġija armonizzata żviluppata 
mill-ECDC biex iwettqu stħarriġ bħal dan;

31. jirrakkomanda l-ħolqien, fil-livell reġjonali jew lokali, ta’ gruppi ta’ ħidma li jaħdmu 
fuq kwistjonijiet speċifiċi fil-qasam ta’ sikurezza tal-pazjent; pereżempju, gruppi ta’ 
ħidma li jaħdmu b’mod speċifiku fuq il-prevenzjoni tal-aċċidenti fost l-anzjani, it-
tnaqqis tar-riskji matul l-operazzjonijiet, jew fuq it-tnaqqis tar-riskju ta’ żbalji fil-
mediċina, li jistgħu jkunu stabbiliti;

e) Kooperazzjoni Ewropea u internazzjonali

32. jistieden lill-Istati Membri u l-Kummissjoni biex isaħħu l-kooperazzjoni, inkluż mad-
WHO u l-OECD, bil-għan li jiġu standardizzati l-miżuri, id-definizzjonijiet u t-
terminoloġija u l-indikaturi komuni fil-qasam tas-sikurezza tal-pazjenti;

33. jistieden lill-Istati Membri biex jaqsmu, meta dawn jeżistu, standards għall-prattiki 
tajbin fis-sikurezza ġenerali tal-pazjenti u b’mod partikolari li jaqsmu, meta dawn 
jeżistu, l-istandards għall-prattiki tajbin fil-qasam tal-prevenzjoni u l-kontroll tal-HAIs 
u t-trażmissjoni ta’ batterji reżistenti għal ħafna mediċini;

34.  jinkoraġġixxi ċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard fl-isforzi 
tiegħu biex jappoġġja l-istandardizzazzjoni tal-monitoraġġ tal-HAIs u, b’mod 
partikolari, jitolbu jkompli jiżviluppa indikaturi tal-infrastruttura u prattiki ;

35. jistieden lill-Istati Membri biex jiżviluppaw bażi tad-dejta komuni għall-ġbir ta’ 
informazzjoni dwar avvenimenti avversi assoċjati mal-kura u wkoll biex 
jinkoraġġixxu s-sistemi tal-ġbir kollha f’dan il-qasam (inkluż dawk stabbiliti fuq il-
bażi ta’ dikjarazzjonijiet kunfidenzjali);

f)  Monitoraġġ u Rapportar 

36. iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni Ewropea biex jestendu b’tal-inqas 
sentejn il-monitoraġġ tas-segwitu għar-Rakkomandazzjoni dwar is-sikurezza tal-
pazjenti, inkluż il-prevenzjoni tal-HAIs u l-ġlieda kontrihom;

37. iħeġġeġ lill-Istati Membri biex isaħħu l-kooperazzjoni tagħhom mal-ECDC fil-qasam 
tal-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-HAIs; jinkoraġġixxi b’mod partikolari lill-
awtoritajiet nazzjonali biex regolarment isaqsu lil ECDC biex iwettaq verifiki in situ u 
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biex jippubblika r-rapporti li joħroġ, u jenfasizza f’dan il-kuntest il-ħtieġa li jiġi 
żgurat, fil-kuntest tal-perspettivi finanzjarji futuri, finanzjament adegwat u sostenibbli 
tal-ECDC biex ikun jista’ jwettaq il-missjoni tiegħu ta’ koordinazzjoni u monitoraġġ;

38. jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex iressaq din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni, lill-Kumitat tar-Reġjuni u lill-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

Is-sikurezza tal-pazjenti: kwistjoni importanti fil-qasam tas-saħħa pubblika fl-Unjoni 
Ewropea

L-aċċess għall-kura tas-saħħa sikura huwa l-pedament ta’ sistema tal-kura tas-saħħa ta’ 
kwalità. Huwa wkoll dritt fundamentali rikonoxxut li huwa mħaddan mill-Unjoni Ewropea, l-
istituzzjonijiet tagħha u ċ-ċittadini Ewropej. Għalhekk, il-pazjenti huma intitolati li jsir kull 
sforz biex tiġi żgurata s-sikurezza tagħhom.

Is-settur tas-saħħa huwa qasam ta’ riskju għoli fejn l-avvenimenti avversi assoċjati mal-kura 
(u mhux mal-problema medika trattata) jistgħu jikkawżaw feriti serji, kumplikazzjonijiet, 
tbatija jew mewt fil-pazjenti kkurati. Jekk ċerti avvenimenti avversi huma marbuta mar-riskji 
intrinsiċi tal-operazzjonijiet jew il-mediċini meħtieġa, oħrajn, min-naħa l-oħra, huma 
kkawżati minn żbalji mediċi u nuqqasijiet jew fallimenti fil-proċess tal-kura li jistgħu jiġu 
evitati.
Huwa stmat li bejn 30 u 40 % tal-avvenimenti avversi assoċjati mal-kura, kemm fis-settur tal-
isptarijiet kif ukoll fis-settur tal-kura tas-saħħa fid-dar jistgħu jiġu evitati. Dawn l-avvenimenti 
avversi jinkludu l-infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-saħħa (HAIs). Skont l-istimi, il-HAIs 
jolqtu medja ta’ 5 % tal-pazjenti fl-isptar, jew 4.1 miljun persuna kull sena fl-Unjoni 
Ewropea, u jikkawżaw direttament il-mewt ta’ 37 000 minnhom. Il-HAIs jistgħu jiġu evitati 
mill-inqas fl-20 % tal-każijiet. L-anzjani b’immunità dgħajfa huma partikolarment vulnerabbli 
għal infezzjonijiet bħal dawn, u l-iżvilupp ta’ reżistenza għall-antibijotiċi spiss tikkomplika l-
ġlieda kontra dawn il-HAIs.

Fuq kollox, is-sikurezza tal-pazjent tikkontribwixxi għat-titjib tal-kwalità tal-ħajja. Iżda l-
ħsara lill-pazjenti mill-avvenimenti avversi assoċjati mal-kura timponi wkoll piż tqil fuq is-
soċjetà, li jkompli jiżdied fi żminijiet ta’ kriżi ekonomika. Pereżempju, l-inċidenza ta’ 
infezzjonijiet Clostridium difficile, li jammontaw għal madwar 5 % tal-HAIs kollha fl-Ewropa 
u huma involuti fi 2 % tar-riammissjonijiet fl-isptar, qed tiżdied f’xi Stati Membri u l-impatt 
finanzjarju tagħhom fuq is-sistemi tas-saħħa fl-Ewropa huwa stmat għal EUR 3.7 miljun fl-
2013. Minbarra l-benefiċċju ovvju li jipprovdi lill-pazjenti, kull investiment fil-qasam tas-
sikurezza tal-pazjent huwa għalhekk sors potenzjali ta’ tfaddil. Il-prijorità lis-sikurezza tal-
pazjent tnaqqas l-ispejjeż f’termini ta’ ġestjoni tal-pazjenti li soffrew avvenimenti avversi
assoċjati mal-kura u b’hekk isir użu aħjar tar-riżorsi finanzjarji u umani. Biex jintlaħqu dawn 
l-għanijiet, il-kultura tas-sikurezza tal-pazjenti tista’ titjieb b’mod sinifikanti f’bosta modi.

Sommarju tar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill fil-qasam tas-sikurezza tal-pazjenti u l-
prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-HAIs.

Għalhekk, fir-Rakkomandazzjoni tiegħu (2009/C 151/01) tad-9 ta’ Ġunju 2009, il-Kunsill 
irrakkomanda l-implimentazzjoni ta’ għadd ta’ azzjonijiet bl-għan li titjieb is-sikurezza tal-
pazjenti fl-Unjoni Ewropea.

a) fl-ewwel Kapitolu tar-Rakkomandazzjoni dwar is-sikurezza ġenerali tal-pazjenti, l-
Istati Membri huma mitluba jdaħħlu sensiela ta’ miżuri sabiex jimminimizzaw il-ħsara 
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għall-pazjenti li jkunu qegħdin jirċievu kura tas-saħħa. Il-miżuri rakkomandati jinkludu 
b’mod partikolari:
– l-appoġġ għall-istabbiliment u l-iżvilupp ta’ politiki u programmi nazzjonali dwar 

is-sikurezza tal-pazjenti,
– l-għoti tas-setgħa lill-pazjenti,
– l-istabbiliment ta’ sistemi għar-rappurtar ta’ avvenimenti avversi li jistgħu joffru 

opportunitajiet ta’ tagħlim min-nuqqasijiet, u li ma jkunux ta’ natura punittiva,
– il-promozzjoni tal-edukazzjoni u taħriġ lill-ħaddiema fil-qasam tal-kura tas-saħħa 

dwar is-sikurezza tal-pazjenti;
– l-iżvilupp fix-xogħlijiet ta’ riċerka f’dan il-qasam.

Barra minn hekk, ir-Rakkomandazzjoni tistieden lill-Istati Membri biex jaqsmu l-għarfien, l-
esperjenzi u l-aħjar prattiki tagħhom, u biex jikklassifikaw u jkejlu s-sikurezza tal-pazjenti fil-
livell tal-Unjoni Ewropea u jaħdmu flimkien, mal-Kummissjoni u mal-organizzazzjonijiet 
Ewropej u internazzjonali oħra.

b) It-tieni Kapitolu jikkonċerna l-prevenzjoni tal-HAIs u l-ġlieda kontrihom: l-Istati 
Membri ġew mitluba jadottaw u jimplimentaw, fil-livell xieraq, strateġija għall-
prevenzjoni tal-HAIs u l-ġlieda kontrihom. Bħala parti mill-istrateġija rakkomandata, 
ġew rakkomandati miżuri speċifiċi għall-prevenzjoni tal-HAIs u l-ġlieda kontrihom fuq 
livell nazzjonali jew reġjonali u fil-livell tal-faċilitajiet ta’ kura (b’mod partikolari l-
introduzzjoni ta’ sistemi ta’ monitoraġġ attiv, l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ linji 
gwida, l-implimentazzjoni ta’ programmi ta’ edukazzjoni u taħriġ għall-ħaddiema tas-
saħħa, miżuri ta’ informazzjoni għall-pazjenti u l-appoġġ għar-riċerka fil-qasam tal-
HAIs).

Segwitu għar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill fil-qasam tas-sikurezza tal-pazjenti u l-
prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-HAIs: l-ewwel rendikont  

F’Novembru 2012, il-Kummissjoni ppreżentat, fuq il-bażi ta’ rapporti tal-Istati Membri, 
sommarju tal-azzjonijiet meħuda biex tikkonforma mar-Rakkomandazzjoni.
Ħafna mill-Istati Membri ddikjaraw li implimentaw varjetà ta’ azzjonijiet kif previst mir-
Rakkomandazzjoni.

– dwar is-sikurezza ġenerali tal-pazjenti, il-maġġoranza tal-Istati Membri poġġew is-
sikurezza tal-pazjenti bħala prijorità fil-politiki tas-saħħa pubblika;

– dwar it-taħriġ fil-qasam tas-sikurezza tal-pazjenti, il-maġġoranza tal-pajjiżi ħadu 
azzjonijiet fil-faċilitajiet tal-kura tas-saħħa;

– dwar is-sistemi ta’ rappurtar, dawk li ġew implimentati ppermettew li jittieħdu 
lezzjonijiet min-nuqqasijiet eżistenti u li ttejbu b’mod konsiderevoli, iżda xorta 
għad baqa’ xogħol xi jsir biex jiġu pperfezzjonati;

– dwar l-għoti tas-setgħa lill-pazjenti, prinċipalment saru sforzi sinifikanti fl-
isptarijiet;

– dwar ir-riċerka, ir-rapport jenfasizza l-implimentazzjoni ta’ programmi nazzjonali 
ta’ riċerka dwar is-sikurezza tal-pazjenti fl-Istati Membri kollha;

– dwar il-prevenzjoni u l-kontroll tal-HAIs, il-maġġoranza tal-Istati Membri għaqdu 
diversi miżuri biex jipprevjenu u jiġġieldu kontra l-HAIs, normalment flimkien 
ma’ strateġiji dwar l-użu prudenti tal-aġenti antimikrobiċi fil-mediċina umana 
u/jew strateġiji għas-sikurezza tal-pazjenti.
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Sadanittant, ittieħdu miżuri fuq il-livell Ewropew, b’mod partikolari l-finanzjament għal 
diversi inizjattivi, inkluż fil-qafas tal-programm tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tas-saħħa jew 
tas-7 programm-qafas għar-riċerka (li jammonta għal total ta’ EUR 16-il miljun).

Ir-rapporti stabbiliti mill-Istati Membri u sintetizzati mill-Kummissjoni, juru li, minkejja l-
progress li sar mill-2009, għadu possibbli li jsir titjib.

L-opinjoni tar-Rapporteur u s-sommarju tar-rakkomandazzjonijiet ewlenin tiegħu

Ir-Rapporteur jinnota li fil-fatt ċerti azzjonijiet rakkomandati mill-Kunsill sabiex titjieb is-
sikurezza tal-pazjenti fl-Istati Membri s’issa ġew implimentati biss minn numru limitat ta’ 
Stati Membri, u li għadu possibbli li jsir titjib fil-qasam tal-kura fl-isptar u dik mhux fl-isptar, 
b’mod partikolari fil-qasam tal-għoti tas-setgħa lill-pazjenti, l-edukazzjoni tal-professjonisti 
tas-saħħa u ta' dawk li jieħdu ħsieb lill-pazjenti fis-sens wiesa’, u li aktar sforzi lejn l-
implimentazzjoni ta’ klassifikazzjonijiet Ewropej ibbażati fuq is-sikurezza tal-pazjenti jew l-
istabbiliment ta’ linji gwida Ewropej dwar l-istandards ta’ sikurezza tal-pazjenti huma 
meħtieġa. Dwar il-HAIs b’mod speċifiku, ir-Rapporteur jinnota li ċerti azzjonijiet 
rakkomandati mill-Kunsill għall-prevenzjoni tal-HAIs u l-ġlieda kontrihom fl-Istati Membri 
s’issa ġew implimentati biss minn numru limitat ta’ pajjiżi, u li għadu possibbli li jsir titjib, 
speċjalment fil-qasam tal-informazzjoni għall-pazjenti u wkoll l-appoġġ għax-xogħlijiet ta’ 
riċerka ddedikati għall-prevenzjoni tal-HAIs u l-ġlieda kontrihom.

Dan partikolarment jinkoraġġixxi l-Istati Membri biex jistabbilixxu (jew isaħħu fejn jeżistu) l-
azzjonijiet għall-għoti tas-setgħa liċ-ċittadini fil-qasam tas-sikurezza tal-pazjenti u l-
prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-HAIs, azzjonijiet ta’ edukazzjoni u taħriġ tal-ħaddiema fil-
qasam tas-saħħa kif ukoll tal-pazjenti u dawk li jieħdu ħsiebhom, azzjonijiet ta’ natura 
transkonfinali u azzjonijiet li jippromwovu r-riċerka dwar is-sikurezza tal-pazjenti u l-HAIs. 
Huwa jistieden lill-Istati Membri biex ikomplu bl-isforzi tagħhom f’termini ta’ 
armonizzazzjoni tal-klassifikazzjonijiet u l-ġbir ta’ indikaturi komparabbli. Huwa jistieden 
lill-Istati Membri u l-awtoritajiet reġjonali u lokali biex jiffokaw, fejn hu possibbli, fuq l-
approċċi bbażati fuq il-medjazzjoni f’każ li jseħħu avvenimenti avversi assoċjati mal-kura u 
jinkoraġġixxi l-istabbiliment ta’ sistemi ta’ tiswija armonizzati fil-livell tal-Unjoni Ewropea.

F’kuntest fejn il-popolazzjonijiet Ewropej qed jixjieħu u fil-konfront tal-iżvilupp inkwetanti 
tar-reżistenza għall-aġenti antimikrobali, ir-Rapporteur jixtieq jenfasizza li s-sikurezza tal-
pazjenti, speċjalment il-prevenzjoni tal-HAIs u l-ġlieda kontrihom għandha tokkupa post 
prominenti kemm fl-aġenda politika tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll fil-livell nazzjonali, 
reġjonali u lokali. Huwa jenfasizza b’mod partikolari l-ħtieġa li l-Istati Membri jallokaw 
biżżejjed riżorsi, b’mod partikolari dawk baġitarji, għas-sikurezza tal-pazjenti. Dwar il-
prevenzjoni tal-HAIs u l-ġlieda kontrihom, huwa jenfasizza l-valur miżjud li joffri l-ECDC, 
flimkien mal-attivitajiet tiegħu ta’ koordinazzjoni u monitoraġġ, u jenfasizza l-ħtieġa li jiġi 
żgurat, fil-qafas tal-perspettivi finanzjarji futuri, finanzjament adegwat u sostenibbli mill-
ECDC biex ikun jista’ jwettaq il-missjoni tiegħu ta’ koordinazzjoni u monitoraġġ.

Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tistieden lill-Kummissjoni sabiex tiddetermina l-effettività 
tal-miżuri proposti. Ċerti azzjonijiet bdew reċentement ħafna jew għadhom ma ġewx 
implimentati, ir-Rapporteur jappoġġja l-proposta għall-iżvilupp, f’Ġunju tal-2014, tat-tieni 
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rapport dwar il-progress.


