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Изменение 19
Urszula Krupa

Предложение за препоръка
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Незадоволителното ниво на 
безопасност на пациентите представлява 
сериозен проблем в областта на 
здравеопазването и значителна 
икономическа тежест за ограничените 
ресурси в областта. Голяма част от 
нежеланите събития могат да бъдат 
предотвратени, както в болничните 
заведения, така и при първичната 
медицинска помощ, предвид че по-
голямата част от тях се дължат на 
системни фактори.

(3) Незадоволителното ниво на 
безопасност на пациентите представлява 
сериозен проблем в областта на 
здравеопазването и значителна 
икономическа тежест за ограничените 
ресурси в областта. Голяма част от 
нежеланите събития могат да бъдат 
предотвратени, както в болничните 
заведения, така и при първичната 
медицинска помощ; предвид че по-
голямата част от тях се дължат на 
ограничени финансови средства и
системни фактори.

Or. pl

Обосновка

Системни фактори, организационни решения без постоянно увеличаващи се финансови 
средства за здравната служба няма да променят нищо.

Изменение 20
Amalia Sartori

Предложение за препоръка
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Незадоволителното ниво на 
безопасност на пациентите представлява 
сериозен проблем в областта на 
здравеопазването и значителна 
икономическа тежест за ограничените 
ресурси в областта. Голяма част от 
нежеланите събития могат да бъдат 

(3) Незадоволителното ниво на 
безопасност на пациентите представлява 
сериозен проблем в областта на 
здравеопазването и значителна 
икономическа тежест за ограничените 
ресурси в областта. Голяма част от 
нежеланите събития, включително 
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предотвратени, както в болничните 
заведения, така и при първичната 
медицинска помощ, предвид че по-
голямата част от тях се дължат на 
системни фактори.

тези, които се дължат на грешки в 
диагностиката и/или в лечението,  
могат да бъдат предотвратени, както в 
болничните заведения, така и при 
първичната медицинска помощ, предвид 
че по-голямата част от тях се дължат на 
системни фактори

Or. it

Обосновка

Оценката на въздействието (SEC/2008/3005) показа, че грешките в лекарските 
диагнози представляват една от основните причини за неблагоприятните ефекти, 
произтичащи от медицинските грижи.

Изменение 21
Elizabeth Lynne

Предложение за препоръка
Съображение 6а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) При нежеланите събития, 
свързани със здравните грижи, 
инфекциите, свързани със здравни 
грижи, лесно могат да бъдат 
избегнати. Държавите-членки следва 
да въведат инструменти за 
намаляване с 20 % до 2012 г. на броя на 
лицата, засегнати ежегодно в Европа 
от нежелани събития вследствие на 
здравни грижи, и с още 20 % до 2015 г.

Or. en

Обосновка

Намаляване с 20 % следва да се постигне за 3 години, а не за 6, като допълнителното 
намаляване с 20 % следва да бъде целта за следващите 3 години.
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Изменение 22
Urszula Krupa

Предложение за препоръка
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Според наличните данни отделните 
държави-членки на ЕС са на различни 
етапи в разработването и изпълнението 
на ефективни и всеобхватни стратегии 
за безопасността на пациентите. 
Следователно с тази инициатива се цели 
да се създаде рамка за насърчаване на 
разработването на политики и бъдещи 
действия във и между държавите-
членки, за да бъдат разрешени ключови 
въпроси, свързани с безопасността на 
пациентите и съществуващи в ЕС.

(7) Според наличните данни отделните 
държави-членки на ЕС са на различни 
етапи в разработването и изпълнението 
на ефективни и всеобхватни стратегии 
за безопасността на пациентите. 
Следователно с тази инициатива се цели 
да се създаде рамка за насърчаване на 
разработването на политики и бъдещи 
действия във и между държавите-
членки, за да бъдат разрешени ключови 
въпроси, свързани с безопасността на 
пациентите, т. е. на първо място 
отговорността на болничните 
заведения и здравните учреждения за 
здравето на хората, и съществуващи в 
ЕС.

Or. pl

Обосновка

Важно е да се подчертае отговорността за пациента

Изменение 23
Thomas Ulmer

Предложение за препоръка
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Според наличните данни отделните 
държави-членки на ЕС са на различни 
етапи в разработването и изпълнението 
на ефективни и всеобхватни стратегии 
за безопасността на пациентите. 
Следователно с тази инициатива се цели 
да се създаде рамка за насърчаване на 

(7) Според наличните данни отделните 
държави-членки на ЕС са на различни 
етапи в разработването и изпълнението 
на ефективни и всеобхватни стратегии 
за повишаване на безопасността на 
пациентите. Следователно с тази 
инициатива се цели да се създаде рамка 
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разработването на политики и бъдещи 
действия в и между държавите-членки, 
за да бъдат разрешени ключови 
въпроси, свързани с безопасността на 
пациентите и съществуващи в ЕС.

за насърчаване на разработването на 
политики и бъдещи действия в и между 
държавите-членки, за да бъдат 
разрешени ключови въпроси, свързани с 
безопасността на пациентите и 
съществуващи в ЕС . При това,
съгласно член 152 от Договора за 
създаване на Европейската общност 
не бива да има вмешателство в 
компетентността на държавите-
членки.

Or. de

Обосновка

Подкрепя се мнението,че трябва да се избегне дублиране на работата. Дейностите на 
Световната здравна организация и препоръките на Съвета на Европа в областта на 
безопасността на пациента трябва да се анализират внимателно и евентуални други 
мерки на равнище на Общността трябва така да се комбинират, че да се получи 
синергия. Подробни указания и инструкции по въпроси за безопасността на пациента
на европейско ниво се отхвърлят с позоваване на член 152.

Изменение 24
Urszula Krupa

Предложение за препоръка
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Пациентите следва да бъдат 
информирани и оправомощавани, като 
бъдат ангажирани в дейностите, 
свързани с безопасността на 
пациентите; те следва да бъдат 
осведомявани за нивата на безопасност 
и за това как могат да намерят достъпна 
и разбираема информация относно 
механизми за подаване на оплаквания и 
за търсене на обезщетение.

(8) Пациентите следва да бъдат 
информирани и оправомощавани, като 
бъдат ангажирани в дейностите, 
свързани с безопасността на 
пациентите; те следва да бъдат 
осведомявани за нивата на безопасност,
както и за предписаните лекарства и 
за това как могат да намерят достъпна и 
разбираема информация относно 
механизмите за подаване на оплаквания 
и за търсене на обезщетение от здравни 
учреждения и болнични заведения, 
както и фармацевтични концерни.
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Or. pl

Обосновка

Фармацевтичните концерни също следва изрично да бъдат споменати във връзка с
информирането на пациентите.

Изменение 25
Thomas Ulmer

Предложение за препоръка
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Пациентите следва да бъдат 
информирани и оправомощавани, като 
бъдат ангажирани в дейностите, 
свързани с безопасността на 
пациентите; те следва да бъдат 
осведомявани за нивата на безопасност 
и за това къде могат да намерят 
достъпна и разбираема информация 
относно механизми за подаване на 
оплаквания и за търсене на 
обезщетение.

(8) Пациентите следва да бъдат 
информирани и оправомощавани, като 
бъдат ангажирани в дейностите, 
свързани с безопасността на 
пациентите; те следва да бъдат 
осведомявани за нивата на безопасност 
и за това къде могат да намерят 
достъпна и разбираема информация 
относно механизми за подаване на 
оплаквания и за търсене на 
обезщетение. Видът на 
компенсацията и на 
компенсаторната процедура е в 
компетентността на отделните
държави-членки.

Or. de

Обосновка

Важно е, след като в здравеопазването са допуснати грешки, които са довели до
вреди, гражданите да получат достатъчна компенсация. За трансгранични случаи в 
рамките на ЕС приложимото право се определя съгласно разпоредбите РИМ I и РИM 
II. Не бива да има вмешателство в компетентността на държавите-членки.
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Изменение 26
Thomas Ulmer

Предложение за препоръка
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) На равнище Общност следва да се 
събират съпоставими и общи данни, за 
да се изградят ефикасни и прозрачни 
програми за безопасността на 
пациентите, за структурите и 
политиките, като между държавите-
членки следва да се обменят добри 
практики. За да се улесни процесът на 
взаимно обучение, е необходимо да се 
разработи обща терминология за 
безопасността на пациентите и общи 
показатели, което да стане чрез 
сътрудничество между държавите-
членки и Европейската комисия, като се 
вземе предвид и работата на имащи 
отношение по проблема международни 
организации.

(10) На равнище Общност следва да се 
събират съпоставими и общи данни, за 
да се изградят ефикасни и прозрачни 
програми за безопасността на 
пациентите, за структурите и 
политиките, като между държавите-
членки следва да се обменят добри 
практики. Разрешава се тези данни да 
се ползват само с цел безопасност на 
пациентите във връзка с 
ограничаването на свързани с 
терапии инфекции. За да се улесни 
процесът на взаимно обучение, е 
необходимо да се разработи обща 
терминология за безопасността на 
пациентите и общи показатели, което да 
стане чрез сътрудничество между 
държавите-членки и Европейската 
комисия, като се вземе предвид и 
работата на имащи отношение по 
проблема международни организации.

Or. de

Обосновка

При събирането на посочената информация трябва безусловно да се съблюдава 
защитата на личните данни. Трябва да се предотврати възможността за 
злоупотреба.
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Изменение 27
Kathy Sinnott

Предложение за препоръка
Съображение 12а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) По-възрастните хора са по-
податливи към инфекциозни 
заболявания, докато са в болнично 
заведение, поради което техните 
нужди като специфична група следва 
да се проучат и да се предприемат 
стъпки за тяхното задоволяване с цел 
подпомагане на тяхната 
рехабилитация и връщане към добро 
здраве. 

Or. en

Обосновка

По-възрастните хора обикновено имат по-слаба имунна система и са по-уязвими към 
инфекциозни заболявания от младите хора, когато са хоспитализирани. Следва да се 
проведе проучване на техните специфични нужди, тъй като по-възрастните 
пациенти не би следвало да получават здравни грижи с по-нисък стандарт от този 
при другите граждани и целта би следвало да е рехабилитиране на всички граждани.

Изменение 28
Urszula Krupa

Предложение за препоръка
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Следва да бъде разработена 
национална стратегия, допълваща 
стратегиите, насочени към 
благоразумната употреба на 
антимикробни агенти, която да включва 
превенцията и контрола на инфекциите, 
свързани със здравни грижи, в целите на 
националното обществено 
здравеопазване и да цели намаляването 

(13) Следва да бъде разработена 
национална стратегия, допълваща 
стратегиите, насочени към 
благоразумната употреба на 
антимикробни агенти, която да включва 
превенцията и контрола на инфекциите, 
свързани със здравни грижи, в целите на 
националното обществено 
здравеопазване и да цели намаляването 
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на риска от инфекции, свързани със 
здравни грижи, в здравните учреждения. 
От съществено значение е 
необходимите ресурси за изпълнение на 
компонентите от националната 
стратегия да бъдат предвидени като част 
от основното финансиране за 
предоставянето на здравни грижи.

на риска от инфекции, свързани със 
здравни грижи, в здравните учреждения. 
От съществено значение е 
необходимите ресурси за изпълнение на 
компонентите от националната 
стратегия да бъдат предвидени като част 
от основното финансиране за 
предоставянето на здравни грижи и 
гарантирането на постоянния размер 
на тези ресурси.

Or. pl

Обосновка

Размерът на финансирането е много важен.

Изменение 29
Philip Bushill-Matthews

Предложение за препоръка
Съображение 15а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) В допълнение, държавите-
членки и техните здравни 
учреждения следва да обмислят 
използването на служители за връзка 
за подпомагане на специализирани 
медицински сестри на клинично ниво
в предлагащи спешна помощ звена и 
общински структури;

Or. en
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Изменение 30
John Bowis

Предложение за препоръка
Съображение 16а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) Комисията следва да представи 
предложения за предотвратяване на 
разпространението на фалшиви 
лекарства и за предпазване на 
пациентите и здравните работници 
от наранявания, причинени от 
убождане с игли.

Or. en

Изменение 31
Linda McAvan

Предложение за препоръка
Част І – Глава І а (нова) – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Държавите-членки следва да 
въведат инструменти за намаляване 
на броя на лицата, засегнати 
ежегодно в Европа от нежелани 
събития вследствие на здравни 
грижи, и следва да бъдат насърчавани 
да установят амбициозни цели на 
местно и национално ниво.

Or. en
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Изменение 32
Elizabeth Lynne

Предложение за препоръка
Част І – Глава І а (нова) – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Държавите-членки следва да 
въведат инструменти за намаляване с 
20 % броя на лицата, засегнати 
ежегодно в Европейския съюз от 
нежелани събития вследствие на 
здравни грижи, което съответства 
на целта за намаляване на тези 
събития с 900 000 случая годишно до 
2012 г. Допълнително намаляване с 
20 % следва да се постигне до 2015 г. 

Or. en

Обосновка

Намаляване с 20 % следва да се постигне за 3 години, а не за 6, като допълнителното 
намаляване с 20 % следва да бъде целта за следващите 3 години.

Изменение 33
Linda McAvan

Предложение за препоръка
Част І – Глава І а (нова) – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За да се постигне намаляване на 
нежеланите събития вследствие на 
здравни грижи, държавите-членки 
следва да бъдат насърчавани да 
установят цели на местно и 
национално равнище за набиране на 
професионално заети в сферата на 
здравеопазването лица, 
специализиращи в областта на 
контрола на инфекциите.



AM\771247BG.doc 13/28 PE421.189v01-00

BG

Or. en

Обосновка

Необходим е по-голям брой професионално заети в сферата на здравеопазването лица, 
специализиращи в областта на контрола на инфекциите, с цел подобряване на 
стандартите за безопасност на пациентите. Въпреки това, конкретният брой на 
необходимите служители ще зависи от вида на лечението, което се провежда в 
болничното заведение, като затова следва да се установят цели на местно и 
национално равнище.

Изменение 34
Urszula Krupa

Предложение за препоръка
Част І – Глава II – точка 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) назначаване на компетентен орган 
или органи, отговорни за безопасността 
на пациентите на тяхната територия;

(a) назначаване на компетентни 
органи на различни нива на 
администрацията и на  местното 
самоуправление, отговорни за 
безопасността на пациентите и надзор и 
координиране на действията за 
подобряване на общественото здраве 
на тяхната територия;

Or. pl

Обосновка

Не във всички държави-членки (като например в Полша) съществуват органи, 
координиращи действията на здравните служби на регионално ниво.
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Изменение 35
Amalia Sartori

Предложение за препоръка
Част І – Глава II – точка 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(в) Оказване на подкрепа при 
разработването на по-безопасни 
системи, процеси и средства, 
включително и употреба на 
информационните и комуникационните 
технологии

(в) Оказване на подкрепа при 
разработването на по-безопасни и лесни 
за употреба системи, процеси и 
средства, включително и употреба на 
информационните и комуникационните 
технологии

Or. it

Обосновка

Разработването на системи, процедури и инструменти следва да отчита 
изискванията и способностите на техните потребители.

Изменение 36
Urszula Krupa

Предложение за препоръка
Част І – Глава II – точка 2 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ба) информиране на пациентите 
относно рисковете на лечението и 
въвеждането на правни механизми, 
които улесняват удовлетворяването 
на исковете им в случаи на причинена 
вреда върху здравето им и спрямо 
фармацевтичните концерни.

Or. pl

Обосновка

В новите държави-членки на Общността много от засегнатите лица не познават 
правата си и съответно не знаят за възможността да получат обезщетение и от кой 
субект.
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Изменение 37
Urszula Krupa

Предложение за препоръка
Част І – Глава II – точка 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) се предоставя адекватна информация 
за мащаба, вида и причините за 
грешките, нежеланите събития и 
пропуските;

(a) се предоставя адекватна информация 
за мащаба, вида и причините за 
грешките, нежеланите събития и 
пропуските, както и персонализиране 
на отговорността за тях;

Or. pl

Обосновка

Пациентът трябва да знае точно кой за какво отговаря.

Изменение 38
Thomas Ulmer

Предложение за препоръка
Част І – Глава II – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Държавите-членки следва да 
създадат или укрепят системи за 
сигнализиране и узнаване за нежелани 
събития, с които:

заличава се

а) се предоставя адекватна 
информация за мащаба, вида и 
причините за грешките, нежеланите 
събития и пропуските;
б) се насърчават здравните 
работници активно да сигнализират 
за нежелани събития посредством 
осигуряването на открита и 
справедлива среда за 
осъществяването на такова 
сигнализиране. Това сигнализиране 
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следва да се разграничава от 
дисциплинарните системи и 
процедури на държавите-членки по 
отношение на здравните работници, 
като правните въпроси, касаещи 
отговорността на здравните
работници, следва да бъдат изяснени.

Or. de

Обосновка

Трябва да се отхвърли едно евентуално задължително въвеждане на система за 
сигнализиране за нежелани събития за цялата територията на ЕС. Това противоречи 
на принципа за личната отговорност на тези, които са компетентни за 
здравеопазването и също на организационния суверенитет на държавите-членки.

Изменение 39
John Bowis

Предложение за препоръка
Част І – Глава II – точка 3 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) се осигурява поверително 
споделяне на информация между 
здравни органи в различни държави-
членки относно професионално заети 
в сферата на здравеопазването лица, 
които са били признати за виновни 
поради небрежност или 
непрофесионализъм.

Or. en
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Изменение 40
Christofer Fjellner

Предложение за препоръка
Част І – Глава II – точка 4 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) предоставяне на адекватно 
образование и обучение за всички 
работници в здравеопазването за 
правилно използване на медицински 
технологии в съответствие с 
функцията и спецификациите, 
посочени в ръководствата за 
експлоатация, с цел предотвратяване 
на рискове за здравето и нежелани 
въздействия, включително такива, 
произтичащи от непреднамерена 
повторна употреба на уреди.

Or. en

Обосновка

Работниците в здравеопазването следва да разполагат с възможно най-добрите 
знания за правилното функциониране и употреба на продуктите, които използват при 
лечение. Единствено тези знания им позволяват да сведат до минимум рисковете за 
пациентите и за тях самите, които рискове биха могли да възникнат от неправилно 
приложение на медицински уреди, например чрез повторна употреба на уреди, които 
са предназначени и произведени за еднократна употреба само върху един пациент.

Изменение 41
Thomas Ulmer

Предложение за препоръка
Част І – Глава II – точка 5 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) за събиране и обмен на равнище ЕС 
на съпоставими данни и информация за 
резултати в областта на безопасността 
на пациентите по отношение на вида и 
броя им, с цел улесняване на взаимния 
обмен на опит и набелязване на 

в) за събиране и обмен на равнище ЕС 
на съпоставими данни и информация за 
резултати в областта на безопасността 
на пациентите по отношение на вида и 
броя им, с цел улесняване на взаимния 
обмен на опит и набелязване на 
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приоритети. приоритети. Обхватът и разходите на 
събирането на данни, както и 
използването на данни не бива да са 
непропорционални по отношение на
очакваната полза. Данните могат да 
се събират само за постигане на 
целта (намаляване на свързаните с 
лечението инфекции чрез съвместно 
изучаване). Поставянето на 
приоритети за възможни последващи 
мерки е от компетентността на
държавите-членки, понеже става 
дума за организационни въпроси на 
здравната система.

Or. de

Обосновка

Изискваното сътрудничество на държавите-членки с Европейската комисия в 
областта на класифицирането, кодирането и събирането на данни не бива да води до 
това Европейската комисия да получи правото да прави изводи от събраните налични 
данни.

Изменение 42
Linda McAvan

Предложение за препоръка
Част І – Глава II – точка 6 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) насърчаване на възможности за 
сътрудничество и обмяна на опит и 
най-добри практики между 
управители на болнични заведения, 
клинични екипи и групи от пациенти 
в ЕС относно инициативи на местно 
равнище за безопасност на 
пациентите.

Or. en
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Изменение 43
Elizabeth Lynne

Предложение за препоръка
Част І – Глава III – точка 1 – буква -а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) предоставяне на ефективни 
механизми за оценка на риска, 
включително диагностични прегледи 
на пациенти преди хоспитализиране, 
с цел бързо набелязване на 
обстоятелствата, изискващи 
допълнителни предохранителни 
мерки.

Or. en

Обосновка

От жизненоважно значение е пациентите да бъдат оценявани преди хоспитализиране 
и тези, заразени с инфекции (като MRSA), да бъдат бързо диагностицирани и 
лекувани, с цел предпазване на тяхното здраве и предотвратяване на предаването на 
инфекции към други пациенти и към здравни работници.

Изменение 44
Elizabeth Lynne

Предложение за препоръка
Част І – Глава III – точка 1 – буква -аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-аа) предоставяне на адекватна 
защита за работниците в 
здравеопазването чрез ваксинация, 
профилактика след излагане, рутинни 
диагностични прегледи, осигуряване 
на лично защитно оборудване и 
използването на медицински 
технологии, които намаляват 
излагането на инфекции, пренасяни 
по кръвен път.
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Or. en

Обосновка

Работниците в здравеопазването са ежедневно изложени на риск от потенциално 
смъртоносни инфекции и могат да разпространят инфекции сред пациенти и сред 
обществото.

Изменение 45
Elizabeth Lynne

Предложение за препоръка
Част І – Глава III – точка 1 – буква -аб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-аб) предоставяне на ефективна 
превенция и контрол на инфекциите в 
заведения за дългосрочни здравни 
грижи и рехабилитация.

Or. en

Обосновка

Важно е клиниките за дългосрочни здравни грижи да не се пренебрегват. Близостта 
на местоживеенето, структурата на сградата, множеството лекарства, болките по 
тялото от залежаване и употребата на катетри са все неща, които правят 
клиниките идеална среда за развъждане и разпространение на MRSA и други 
инфекции.

Изменение 46
Salvatore Tatarella

Предложение за препоръка
Част І – Глава III – точка 1 – буква б) – ново тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

- насърчаване на хигиена на ръцете 
сред професионално заетите в 
сферата на здравеопазването лица;
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Or. en

Обосновка

Инфекцията обикновено се разпространява по ръцете на здравните работници и 
други хора, които влизат в контакт със заразени пациенти или с околни повърхности.

Изменение 47
Amalia Sartori

Предложение за препоръка
Част І – Глава III – точка 1 – буква б) – ново тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

- Да се подобри превенцията и 
борбата срещу разпространението на 
болести сред медицинския и 
парамедицинския персонал и по този 
начин да се приложат на практика 
съответните политики за 
профилактика, включително 
необходимите кампании за 
ваксиниране на персонала.

Or. it

Обосновка

Медицинският и парамедицинският персонал не само е изложен на опасност от 
зараза с болести и болнични инфекции, но също така е и потенциален преносител на 
тези зарази. Следователно държавите-членки трябва да следят за гарантирането на 
имунитета както на персонала, така и на пациентите. Сред различните 
инструменти, насочени към намаляването на възникването на болнични инфекции е 
важно да се разработят и редовни кампании за ваксиниране на персонала.
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Изменение 48
John Bowis

Предложение за препоръка
Част І – Глава III – точка 1 – буква еа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) докладване пред Европейския 
център за профилактика и контрол 
на заболяванията (ЕЦПКЗ) за всяка 
епидемия на инфекции, свързани със 
здравни грижи.

Or. en

Изменение 49
John Bowis

Предложение за препоръка
Част І – Глава III – точка 1 – буква еб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) провеждане на кампании за 
осведомяване на обществеността и 
здравните работници с цел 
намаляване на практиките, които 
водят до антимикробна устойчивост.

Or. en

Изменение 50
Linda McAvan

Предложение за препоръка
Част II – точка 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Комисията следва да обмисли как 
съществуващото общностно 
законодателство може да бъде 
подсилено за подобряване на 
безопасността на пациентите, 
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например чрез гарантиране, че когато 
професионално заети в сферата на 
здравеопазването лица преминават 
граници в рамките на Европа, 
професионалните регулатори 
споделят информация за евентуални 
дисциплинарни процедури срещу 
отделни лица, а не само за техните 
първоначални квалификации.

Or. en

Изменение 51
Hanne Dahl

Предложение за препоръка
Приложение 1 – ред 1 – колона 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инцидент, който причинява вреда на 
пациента. Под „вреда“ се разбира 
нарушение на структура или функция 
на тялото и/или неблагоприятна 
последица, произтичаща от това.

Инцидент, това е следствие от 
лечение или болничен престой, което 
не се дължи на болестта на пациента 
и което същевременно или води до 
загуби, или е могло да доведе до загуби, 
но предварително е било 
предотвратено или не се е случило 
поради други причини. То обхваща 
както предварително известни, така 
и неизвестни събития и грешки.

Or. da

Обосновка

Смятаме, че това определение е по-прецизно и подходящо, защото в него се включват 
две съществени условия:

1. че става дума за вреди, които не се дължат на болестта на пациента

2. инцидент, който би могъл да причини вреда, но е открит навреме. Важно е 
такъв инцидент да бъде регистриран и да се избягва в бъдеще.
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Изменение 52
Urszula Krupa

Предложение за препоръка
Приложение 1 – ред 2 – колона 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Учреждение, в което здравните 
работници предоставят вторични или 
третични здравни грижи.

Благотворително, публично или 
непублично здравно учреждение,  в 
което доброволците или здравните 
работници предоставят вторични или 
третични здравни грижи.

Or. pl

Обосновка

Посоченото от авторите на документа определение не отразява разнообразната 
организация на здравните служби в ЕС, както и факта на управление на клиники, 
болници и домове за палиативна грижа от монашески ордени, религиозни съюзи, 
благотворителни учреждения и фондации.

Изменение 53
Thomas Ulmer

Предложение за препоръка
Приложение 1 – ред 6 – колона 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Липса на ненужна или потенциална 
вреда за пациента, свързана със 
здравни грижи.

Отсъствието на нежелани събития
при което нежелано събитие се 
определя като увреждащо събитие, 
което е свързано по-скоро с 
лечението, отколкото със 
заболяването. Това нежелано събитие
може да бъде предотвратимо или 
непредотвратимо.

Or. de
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Изменение 54
Thomas Ulmer

Предложение за препоръка
Приложение 1 – ред 1 – колона 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Професионално заети лица, работещи в 
отделения на болници, които имат 
ролята на лица за връзка между 
съответните отделения и екипа за 
превенция и контрол на инфекциите. 
Служителите за връзка по контрола на 
инфекциите съдействат за превенцията 
и контрола в съответните си отделения
и предоставят обратна информация на 
екипа за превенция и контрол на 
инфекциите.

Професионално заети лица, работещи в 
съответните области, които имат 
ролята на лица за връзка между 
тяхната област и екипа за превенция 
и контрол на инфекциите. Служителите 
за връзка по контрола на инфекциите 
съдействат за превенцията и контрола в 
съответните области и предоставят 
обратна информация на екипа за 
превенция и контрол на инфекциите.

Or. de

Обосновка

Тук трябва да се предпочете едно неутрално определение, за да се подчертае ясно, че 
инфекции могат да се появят не само в болниците, а също и в други области на 
здравеопазването, като например в приемни на лекари. Тук също трябва да се 
гарантира висока степен на сигурност за пациента, за да не се застрашават други 
лица при едно продължаващо лечение.

Изменение 55
Thomas Ulmer

Предложение за препоръка
Приложение 2 – Глава 1 – точка 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) приемане и улесняване на 
употребата на инструменти на 
информационните и 
комуникационните технологии, като 
например електронни ръководства за 
експлоатация с цел подобряване 
разбирането на потребителите за 
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медицинските продукти.

Or. en

Обосновка

Повишаването на разбирането на здравните работници за правилното 
функциониране и употреба на медицински продукти води до намаляване на 
вероятността за неправилна експлоатация и по този начин — на рисковете за 
пациентите, лекувани с тези продукти. Нови инструменти на ИКТ, като електронни 
ръководства, включващи изображения или видео материали, биха могли да помогнат 
за значително повишаване на равнището на разбиране за медицински продукти.

Изменение 56
Urszula Krupa

Предложение за препоръка
Приложение 2 – Глава 1 – точка 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) разпространяване на информация до 
пациентите относно процедурите за 
подаване на жалба и наличните системи 
за правна защита и компенсации, ако те 
са пострадали по време на полагане на 
здравни грижи, както и относно 
приложимите условия;

(a) разпространяване на информация до 
пациентите относно процедурите за 
подаване на жалба и наличните системи 
за правна защита и компенсации, ако те 
са пострадали по време на полагане на 
здравни грижи или в процеса на 
лечение, както и относно приложимите 
условия в такива случаи и
възможността за получаване на 
компенсации от публични и частни 
субекти;

Or. pl

Обосновка

Оказване на помощ на пациента или неговото семейство за защита на неговите 
интереси.



AM\771247BG.doc 27/28 PE421.189v01-00

BG

Изменение 57
Christofer Fjellner

Предложение за препоръка
Приложение 2 – Глава 1 – точка 4 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) предоставяне на адекватно 
образование и обучение за всички 
работници в здравеопазването за 
правилно използване на медицински 
технологии в съответствие с 
функцията и спецификациите, 
посочени в ръководствата за 
експлоатация, с цел предотвратяване 
на рискове за здравето и нежелани 
въздействия, включително такива, 
произтичащи от непреднамерена 
повторна употреба на уреди.

Or. en

Обосновка

Работниците в здравеопазването следва да разполагат с възможно най-добрите 
знания за правилното функциониране и употреба на продуктите, които използват при 
лечение. Единствено тези познания им позволяват да сведат до минимум рисковете за 
здравето на пациентите и за тях самите, които рискове биха могли да възникнат от 
неправилно приложение на медицински уреди, например чрез повторна употреба на 
уреди, които са предназначени и произведени за еднократна употреба върху един 
пациент.

Изменение 58
Amalia Sartori

Предложение за препоръка
Приложение 2 – Глава 2 – точка 1 – буква а) – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

- интегриране на мерките за превенция и 
контрол на инфекциите в плановете за 
полагане на грижи за пациентите

- интегриране на мерките за превенция и 
контрол на инфекциите в плановете за 
полагане на грижи за пациентите, 
включително необходимите 
кампании за ваксиниране на 
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персонала;

Or. it

Обосновка

Медицинският и парамедицинският персонал не само е изложен на опасност от 
зараза с болести и болнични инфекции, но също така е и потенциален преносител на 
тези зарази. Следователно държавите-членки трябва да следят за гарантирането на 
имунитета както на персонала, така и на пациентите. Сред различните 
инструменти, насочени към намаляването на възникването на болнични инфекции е 
важно да се разработят и редовни кампании за ваксиниране на персонала.


