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Pozměňovací návrh 19
Urszula Krupa

Návrh doporučení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Nedostatečná bezpečnost pacientů 
představuje jednak závažný problém pro 
veřejné zdraví a také vysokou 
hospodářskou zátěž pro již omezené zdroje 
ve zdravotnictví. Řadě nežádoucích příhod 
jak v nemocničním odvětví, tak v oblasti 
primární zdravotní péče se dá zabránit, 
protože za většinu z nich jsou zjevně 
odpovědné systémové faktory.

(3) Nedostatečná bezpečnost pacientů 
představuje jednak závažný problém pro 
veřejné zdraví a také vysokou 
hospodářskou zátěž pro již omezené zdroje 
ve zdravotnictví. Řadě nežádoucích příhod 
jak v nemocničním odvětví, tak v oblasti 
primární zdravotní péče se dá zabránit, 
protože za většinu z nich jsou zjevně 
odpovědné omezené finanční prostředky a
systémové faktory.

Or. pl

Odůvodnění

Systematické faktory, popř. změny v organizaci bez plynule rostoucích prostředků na 
zdravotní péči nic nezmění.

Pozměňovací návrh 20
Amalia Sartori

Návrh doporučení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Nedostatečná bezpečnost pacientů 
představuje jednak závažný problém pro 
veřejné zdraví a také vysokou 
hospodářskou zátěž pro již omezené zdroje 
ve zdravotnictví. Řadě nežádoucích příhod 
jak v nemocničním odvětví, tak v oblasti 
primární zdravotní péče se dá zabránit, 
protože za většinu z nich jsou zjevně 

(3) Nedostatečná bezpečnost pacientů 
představuje jednak závažný problém pro 
veřejné zdraví a také vysokou 
hospodářskou zátěž pro již omezené zdroje 
ve zdravotnictví. Řadě nežádoucích příhod 
jak v nemocničním odvětví, tak v oblasti 
primární zdravotní péče, včetně těch 
nežádoucích příhod, které jsou způsobeny 
chybnou diagnózou nebo nesprávným 
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odpovědné systémové faktory. ošetřením, se dá zabránit, protože za 
většinu z nich jsou zjevně odpovědné 
systémové faktory.

Or. it

Odůvodnění

Při odhadu dopadů (KOM/2008/3005) bylo zjištěno, že diagnosticko-lékařské pochybení je 
jednou z nevážnějších příčin nežádoucích příhod. 

Pozměňovací návrh 21
Elizabeth Lynne

Návrh doporučení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Infekcím spojeným s poskytováním 
zdravotní péče lze v souvislosti s ošetřením 
snadno zabránit.  Členské státy by měly 
poskytnout prostředky, jejichž 
prostřednictvím bude možné do roku 2012 
ročně snížit o 20 % počet osob, které při 
nežádoucích příhodách utrpěly újmu v 
souvislosti s poskytováním zdravotní péče, 
a do roku 2015 dosáhnout snížení o 
dalších 20 %.

Or. en

Odůvodnění

Snížení o 20 % musí být dosaženo již do tří let, a nikoliv do šesti let, a cílem v následujících 
třech letech by mělo být dosažení snížení o dalších 20 %. 
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Pozměňovací návrh 22
Urszula Krupa

Návrh doporučení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Důkazy naznačují, že úroveň vývoje a 
provádění účinných a ucelených strategií 
týkajících se bezpečnosti pacientů je v 
členských státech EU různá. Účelem této 
iniciativy je proto vytvořit rámec pro 
stimulaci rozvoje politik a pro budoucí 
opatření v členských státech a mezi nimi, 
která by byla zaměřena na klíčové otázky 
bezpečnosti pacientů v EU.

(7) Důkazy naznačují, že úroveň vývoje a 
provádění účinných a ucelených strategií 
týkajících se bezpečnosti pacientů je v 
členských státech EU různá. Účelem této 
iniciativy je proto vytvořit rámec pro 
stimulaci rozvoje politik a pro budoucí 
opatření v členských státech a mezi nimi 
pro opatření, která by byla zaměřena na 
klíčové otázky bezpečnosti pacientů v EU, 
tzn. především na odpovědnost zařízení a 
institucí zdravotní péče za zdraví občanů.

Or. pl

Odůvodnění

Odpovědnost za zdraví pacientů je nutno zdůraznit.

Pozměňovací návrh 23
Thomas Ulmer

Návrh doporučení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Důkazy naznačují, že úroveň vývoje a 
provádění účinných a ucelených strategií 
týkajících se bezpečnosti pacientů je v 
členských státech EU různá. Účelem této 
iniciativy je proto vytvořit rámec pro 
stimulaci rozvoje politik a pro budoucí 
opatření v členských státech a mezi nimi, 
která by byla zaměřena na klíčové otázky 
bezpečnosti pacientů v EU.

(7) Důkazy naznačují, že úroveň vývoje a 
provádění účinných a ucelených strategií 
týkajících se bezpečnosti pacientů je v 
členských státech EU různá. Účelem této 
iniciativy je proto vytvořit rámec pro 
stimulaci rozvoje politik a pro budoucí 
opatření v členských státech a mezi nimi 
pro opatření, která by byla zaměřena na 
klíčové otázky bezpečnosti pacientů v EU. 
V souladu s článkem 152 Smlouvy o 
Evropském společenství však přitom nelze 
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zasahovat do pravomocí členských států.

Or. de

Odůvodnění

Podporuje se názor, že by mělo být zamezeno zdvojování práce. Činnosti WHO a doporučení 
Evropské rady v oblasti práv pacientů je nutné velmi pečlivě vyhodnotit, a případná další 
opatření na úrovni Společenství je nutné skloubit tak, aby došlo k součinnosti. Detailní 
předlohy a pokyny týkající se bezpečnosti pacientů se však s odkazem na čl. 152 v rámci EU 
zamítají. 

Pozměňovací návrh 24
Urszula Krupa

Návrh doporučení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Pacienti by měli být informováni a 
jejich zapojení do procesu v oblasti 
bezpečnosti pacientů by mělo být posíleno;
měli by být informováni o úrovni 
bezpečnosti a o tom, jakým způsobem 
mohou nalézt dostupné a srozumitelné 
údaje o stížnostech a systémech nápravy.

(8) Pacienti by měli být informováni a 
jejich zapojení do procesu v oblasti 
bezpečnosti pacientů by mělo být posíleno;
měli by být informováni o úrovni 
bezpečnosti, používaných lécích a o tom, 
jakým způsobem mohou nalézt dostupné a 
srozumitelné údaje o stížnostech na 
zařízení a instituce zdravotní péče i na 
výrobce léčivých přípravků a o systémech 
nápravy.

Or. pl

Odůvodnění

Při poskytování informací pacientům by měli být explicitně zmíněni také výrobci léčivých 
přípravků.
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Pozměňovací návrh 25
Thomas Ulmer

Návrh doporučení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Pacienti by měli být informováni a 
jejich zapojení do procesu v oblasti 
bezpečnosti pacientů by mělo být posíleno; 
měli by být informováni o úrovni 
bezpečnosti a o tom, jakým způsobem 
mohou nalézt dostupné a srozumitelné 
údaje o stížnostech a systémech nápravy.

(8) Pacienti by měli být informováni a 
jejich zapojení do procesu v oblasti 
bezpečnosti pacientů by mělo být posíleno; 
měli by být informováni o úrovni 
bezpečnosti a o tom, jakým způsobem 
mohou nalézt dostupné a srozumitelné 
údaje o stížnostech a systémech nápravy. 
Určit způsob náhrad a postup při jejich 
poskytování je však v pravomoci 
jednotlivých členských států. 

Or. de

Odůvodnění

Je důležité, aby občané obdrželi dostatečnou náhradu za újmu, kterou utrpěli pochybením při 
poskytování zdravotní péče. V případech přeshranični zdravotní péče v rámci EU však právní 
předpisy, které se mají uplatnit, stanoví nařízení ROM I a ROM II. Nelze ovšem zasahovat do 
pravomoci členských států.

Pozměňovací návrh 26
Thomas Ulmer

Návrh doporučení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Na úrovni Společenství by měly být 
shromažďovány srovnatelné a souhrnné 
údaje, aby mohly být vyvinuty účinné a 
transparentní programy, struktury a 
politiky v oblasti bezpečnosti pacientů, a 
mezi členskými státy by měly být šířeny 
osvědčené postupy. Aby se zjednodušil 
proces vzájemného učení, je třeba vytvořit 
společnou terminologii v oblasti 
bezpečnosti pacientů a společné ukazatele, 

(10) Na úrovni Společenství by měly být 
shromažďovány srovnatelné a souhrnné 
údaje, aby mohly být vyvinuty účinné a 
transparentní programy, struktury a 
politiky v oblasti bezpečnosti pacientů, a 
mezi členskými státy by měly být šířeny 
osvědčené postupy. Tyto údaje lze použít 
pouze za účelem zajištění bezpečnosti 
pacienta s ohledem na kontrolu infekcí 
spojených s poskytováním zdravotní péče.
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a sice prostřednictvím spolupráce 
členských států a Evropské komise 
s přihlédnutím k práci příslušných 
mezinárodních organizací.

Aby se zjednodušil proces vzájemného 
učení, je třeba vytvořit společnou 
terminologii v oblasti bezpečnosti pacientů 
a společné ukazatele, a sice 
prostřednictvím spolupráce členských států 
a Evropské komise s přihlédnutím k práci 
příslušných mezinárodních organizací.

Or. de

Odůvodnění

Při shromažďování uvedených údajů se musí bezpodmínečně dbát na zajištění jejich ochrany.
Je nutné zabránit zneužití.

Pozměňovací návrh 27
Kathy Sinnott

Návrh doporučení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Protože se starší lidé stávají při 
pobytu v nemocnicích snadněji obětí 
infekčních onemocnění, měly by se zjistit 
potřeby této zvláštní skupiny pacientů a 
podniknout kroky, které napomohou k 
jejich rehabilitaci a rekonvalescenci.

Or. en

Odůvodnění

Starší lidé mají často oslabený imunitní systém, a proto při pobytu v nemocnici onemocní 
následkem infekce spíše než mladší lidé. Mělo by se prozkoumat, jaké mají zvláštní potřeby, 
neboť starším pacientům by neměla být poskytována horší péče než ostatním občanům a cílem 
by měla být rehabilitace všech pacientů.
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Pozměňovací návrh 28
Urszula Krupa

Návrh doporučení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Měly by být vyvinuty vnitrostátní 
strategie pro doplnění strategií, jejichž 
cílem je obezřetné používání 
antimikrobiálních látek, které začlení 
prevenci a kontrolu infekcí spojených 
s poskytováním zdravotní péče do 
vnitrostátních cílů v oblasti veřejného 
zdraví a jejichž cílem bude snížení rizika 
infekcí spojených s poskytováním 
zdravotní péče ve zdravotnických 
zařízeních. Je důležité, aby zdroje nezbytné 
pro provádění prvků vnitrostátních strategií 
byly přidělovány v rámci základního 
financování poskytování zdravotní péče.

(13) Měly by být vyvinuty vnitrostátní 
strategie pro doplnění strategií, jejichž 
cílem je obezřetné používání 
antimikrobiálních látek, které začlení 
prevenci a kontrolu infekcí spojených 
s poskytováním zdravotní péče do 
vnitrostátních cílů v oblasti veřejného 
zdraví a jejichž cílem bude snížení rizika 
infekcí spojených s poskytováním
zdravotní péče ve zdravotnických 
zařízeních. Je důležité, aby zdroje nezbytné 
pro provádění prvků vnitrostátních strategií 
byly přidělovány v rámci základního 
financování poskytování zdravotní péče a 
aby bylo zajištěno, že se úroveň těchto 
zdrojů nezmění.

Or. pl

Odůvodnění

Úroveň financování je zásadní.

Pozměňovací návrh 29
Philip Bushill-Matthews

Návrh doporučení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Dále by měly členské státy a jejich 
zdravotnická zařízení zvážit možnost 
zapojení kontaktních pracovníků s cílem 
pomoci specializovanému ošetřujícímu 
personálu na klinikách, v zařízeních první 
pomoci a v nemocnicích na lokální 
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úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
John Bowis

Návrh doporučení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Komise by měla předložit návrhy, 
jak lze zabránit šíření padělaných léků a 
újmě na zdraví pacientů a pracovníků ve 
zdravotnictví následkem poranění 
způsobených injekčními jehlami.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Linda McAvan

Návrh doporučení
Část I – kapitola I a (nová) – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Členské státy by měly poskytnout 
nezbytné prostředky k tomu, aby se snížil 
počet obětí nežádoucích příhod v 
souvislosti s poskytováním zdravotní péče, 
a měly by být vybízeny k tomu, aby v této 
souvislosti na lokální a vnitrostátní úrovni 
stanovily ambiciózní cíle.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Elizabeth Lynne

Návrh doporučení
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Část I – kapitola I a (nová) – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Členské státy by měly poskytnout 
potřebné prostředky s cílem snížit do roku 
2012 počet obětí, které při nežádoucích 
příhodách utrpěly újmu v souvislosti s 
poskytováním zdravotní péče, ročně o 
20 %, tj. o 900 000 osob. Do roku 2015 by 
mělo být dosaženo snížení o dalších 20 %.

Or. en

Odůvodnění

Snížení o 20 % musí být dosaženo již do tří let, a nikoliv do šesti let, a cílem v následujících 
třech letech by mělo být dosažení snížení o dalších 20 %. 

Pozměňovací návrh 33
Linda McAvan

Návrh doporučení
Část I – kapitola I a (nová) – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) S cílem snížit počet nežádoucích 
příhod v souvislosti s poskytováním 
zdravotní péče by měly být členské státy 
vybízeny k tomu, aby na místní a 
vnitrostátní úrovni stanovily cíle pro 
přijetí zdravotnických pracovníků 
specializovaných na kontrolu infekcí.

Or. en

Odůvodnění

S cílem zlepšit bezpečnostní standardy v oblasti péče o pacienty je nutné, aby se na kontrolu 
infekcí specializovalo více zdravotnických pracovníků. Jejich konkrétní počet nutný v dané 
nemocnici záleží na druhu a způsobu zde prováděných ošetření a péče, a proto by se měly 
stanovit cíle na místní a vnitrostátní úrovni.
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Pozměňovací návrh 34
Urszula Krupa

Návrh doporučení
Část I – kapitola II – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) určení příslušného orgánu nebo 
příslušných orgánů odpovědných za 
bezpečnost pacientů na jejich území;

(a) určení příslušného orgánu nebo 
příslušných orgánů, a to na různých 
úrovních státní a místní správy,
odpovědných za bezpečnost pacientů na 
jejich území a kontroly a koordinace 
opatření pro zlepšení veřejného zdraví;

Or. pl

Odůvodnění

Ne ve všech členských státech existují - jako např. v Polsku - grémia, která koordinují 
opatření v oblasti zdravotní péče na regionální úrovni.

Pozměňovací návrh 35
Amalia Sartori

Návrh doporučení
Část I – kapitola II – bod 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) podpory rozvoje bezpečnějších 
systémů, postupů a nástrojů včetně využití 
informačních a komunikačních technologií.

(c) podpory rozvoje bezpečnějších a 
uživatelsky praktičtějších systémů, 
postupů a nástrojů včetně využití 
informačních a komunikačních technologií.

Or. it

Odůvodnění

Při rozvoji systémů, postupů a nástrojů musí být zohledněny potřeby a schopnosti jejich 
uživatelů.

Pozměňovací návrh 36
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Urszula Krupa

Návrh doporučení
Část I – kapitola II – bod 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) obeznámení pacientů s riziky ošetření 
a zahájení právních postupů, které 
usnadní uplatňování požadavků 
vznesených v důsledku poškození zdraví 
také vůči výrobcům léčivých přípravků.

Or. pl

Odůvodnění

V členských státech Společenství je mnoho poškozených, kteří nejsou obeznámeni se svými 
právy, a proto nevědí, jaké odškodnění a od koho mohou obdržet. 

Pozměňovací návrh 37
Urszula Krupa

Návrh doporučení
Část I – kapitola II – bod 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) poskytnou odpovídající informace o 
rozsahu, typu a příčinách pochybení, 
nežádoucích příhod a případů, kdy k nim 
téměř došlo;

(a) poskytnou odpovídající informace o 
rozsahu, typu a příčinách pochybení, 
nežádoucích příhod a případů, kdy k nim 
téměř došlo, a určit odpovědné osoby;

Or. pl

Odůvodnění

Pacient musí vědět, kdo je za co odpovědný.

Pozměňovací návrh 38
Thomas Ulmer

Návrh doporučení
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Část I – kapitola II – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Členské státy by měly zavést nebo 
posílit systémy podávání zpráv a systémy 
učení v oblasti nežádoucích příhod, které:

vypouští se

(a) poskytnou odpovídající informace o 
rozsahu, typu a příčinách pochybení, 
nežádoucích příhod a případů, kdy k nim 
téměř došlo;
(b) vytvořením otevřeného a nestranného 
prostředí pro podávání zpráv podnítí 
zdravotnické pracovníky k tomu, aby 
aktivně podávali zprávy. Toto podávání 
zpráv by mělo být odlišeno od 
disciplinárních systémů a postupů 
členských států pro zdravotnické 
pracovníky a měly by být objasněny 
právní otázky související s odpovědností 
zdravotnických pracovníků.

Or. de

Odůvodnění

Zavedení systému hlášení chyb v rámci EU, popř. jeho povinné zavedení, je nutno zamítnout.
Takové zavedení odporuje zásadě vlastní odpovědnosti, kterou za zabezpečení zdravotní péče
mají příslušné subjekty a orgány členských států.

Pozměňovací návrh 39
John Bowis

Návrh doporučení
Část I – kapitola II – bod 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) zajistit, aby mezi zdravotnickými 
orgány jednotlivých členských států 
docházelo k výměně důvěrných informací 
o zdravotnických pracovnících, kteří byli 
shledáni vinnými za nedbalost nebo 
profesní pochybení.
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Or. en

Pozměňovací návrh 40
Christofer Fjellner

Návrh doporučení
Část I – kapitola II – bod 4 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) přiměřená odborná příprava a další 
vzdělávání všech zdravotnických 
pracovníků, aby zdravotnickou techniku 
využívali k účelům k tomu určeným a v 
souladu s pokyny uvedenými v návodech 
na použití, s cílem zabránit zdravotním 
rizikům a nežádoucím příhodám, včetně 
pochybení způsobených nezáměrným 
opakovaným použitím zdravotnických 
pomůcek. 

Or. en

Odůvodnění

Pracovníci ve zdravotnictví musí mít co nejširší znalosti o správném působení zdravotnických 
prostředků, které při ošetřování používají, a o jejich správném používání. Pouze tyto znalosti 
jim umožní snížit na co nejnižší míru nebezpečí, které by pro pacienty i pro ně samotné mohlo 
vzniknout při nesprávném použití lékařských přístrojů, např. opakovaným použitím 
zdravotnických prostředků, které jsou vyrobeny a určeny pouze k jednorázovému použití.

Pozměňovací návrh 41
Thomas Ulmer

Návrh doporučení
Část I – kapitola II – bod 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) aby probíhalo shromažďování a 
výměna srovnatelných údajů a informací 
o výsledcích v oblasti bezpečnosti pacientů 
na úrovni EU, pokud jde o jejich typ a 
počet, aby bylo usnadněno vzájemné učení 

(c) aby probíhalo shromažďování a 
výměna srovnatelných údajů a informací 
o výsledcích v oblasti bezpečnosti pacientů 
na úrovni EU, pokud jde o jejich typ a 
počet, aby bylo usnadněno vzájemné učení 
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a aby byl vytvořen informační základ pro 
stanovení priorit.

a aby byl vytvořen informační základ pro 
stanovení priorit. Rozsah a náklady na 
shromažďování údajů a jejich používání 
nesmí být v nepoměru s očekávaným 
přínosem. Údaje lze shromažďovat pouze 
za účelem dosažení cíle (snížení infekcí 
spojených s poskytováním zdravotní péče 
prostřednictvím všeobecného vzdělávání).
Stanovení priorit pro případná další 
opatření mohou členské státy učinit pouze 
na vlastní odpovědnost, neboť se jedná o 
otázky organizace zdravotnických 
systémů.

Or. de

Odůvodnění

Požadovaná spolupráce členských států s Evropskou komisí při klasifikaci, kódování a 
shromažďování údajů nesmí vést k tomu, aby Evropská komise získala právo vyvozovat ze 
shromážděných údajů závěry.

Pozměňovací návrh 42
Linda McAvan

Návrh doporučení
Část I – kapitola II – bod 6 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) podpora možností spolupráce, 
výměny zkušeností a osvědčených postupů
v rámci EU v oblasti iniciativ pro zajištění 
bezpečnosti pacientů na místní úrovni 
mezi vedením nemocnic, personálem na 
klinikách a skupinami pacientů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Elizabeth Lynne

Návrh doporučení
Část I – kapitola III – bod 1 – písm. -a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-a) zavedení účinných mechanismů k 
vyhodnocení rizika, včetně diagnostického 
vyšetření před zahájením terapie, s cílem 
umožnit rychle rozpoznat okolnosti, které 
vyžadují další preventivní opatření;

Or. en

Odůvodnění

Je velmi důležité, aby byli pacienti vyšetřeni před zahájením terapie a aby byly infekce jako 
např. MRSA rychle diagnostikovány a ošetřeny s cílem ochránit zdraví daného pacienta a 
zabránit, aby došlo k nákaze jiných pacientů a zaměstnanců zdravotnického zařízení.

Pozměňovací návrh 44
Elizabeth Lynne

Návrh doporučení
Část I – kapitola III – bod 1 – písm. -a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-aa) přiměřenou ochranu pracovníků ve 
zdravotnictví formou očkování, 
postexpoziční profylaxi, diagnostické 
rutinní vyšetření, osobní ochranné 
prostředky a používání lékařských 
přístrojů snižujících nebezpečí infekce 
přenášené krví;

Or. en

Odůvodnění

Pracovníci ve zdravotnictví jsou denně vystaveni nebezpečí nákazy infekcí, jež mohou být za 
určitých okolností smrtelné, a mohou tyto infekce mezi pacienty a ve svém okolí dále 
rozšiřovat.

Pozměňovací návrh 45
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Elizabeth Lynne

Návrh doporučení
Část I – kapitola III – bod 1 – písm. -a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-ab) účinnou ochranu před infekcemi a 
jejich účinnou kontrolu v zařízeních pro 
dlouhodobě nemocné a v rehabilitačních 
zařízeních;

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby se nepřehlížely ústavy pro dlouhodobě nemocné. Společný život v malém 
prostoru, konstrukce budov, vysoký počet používaných léků, proleženiny a cévkování – to vše 
jsou faktory, které činí z ústavů sociální péče ideální místa pro vznik a šíření MRSA a jiných 
infekcí.

Pozměňovací návrh 46
Salvatore Tatarella

Návrh doporučení
Část I – kapitola III – bod 1 – písm. b – odrážka (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vyžadování hygieny rukou u 
zdravotnických pracovníků; 

Or. en

Odůvodnění

Infekce se obvykle přenášejí na ruce zdravotnického personálu a ostatních lidí, kteří 
přicházejí do styku s nakaženými pacienty nebo s povrchy v jejich okolí.

Pozměňovací návrh 47
Amalia Sartori

Návrh doporučení
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Část I – kapitola III – bod 1 – písm. b – odrážka (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zlepšení prevence a boje proti šíření 
nemocí u zdravotnického personálu a 
odborníků v oblasti zdravotnictví a také 
zlepšení prevence a boje proti přenosu 
nemocí z těchto osob na osoby jiné, a to
přijetím nezbytných preventivních 
opatření, mj. programů na očkování 
těchto osob; 

Or. it

Odůvodnění

Lékařský a ošetřovatelský personál ve zdravotnictví je nejen vystaven nebezpečí nákazy 
infekčními chorobami a nozokomiálními infekcemi, ale může být také sám zdrojem 
nozokomiálních infekcí. Členské státy proto musí zajistit, aby nebylo ohroženo ani zdraví 
personálu ani zdraví pacientů. Pro snížení výskytu nozokomiálních infekcí je nutné, aby mezi 
personálem mimo jiné proběhla vhodná očkovací kampaň. 

Pozměňovací návrh 48
John Bowis

Návrh doporučení
Část I – kapitola III – bod 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) informování Evropského střediska pro 
prevenci a kontrolu nemocí o každém 
vypuknutí infekce spojené s poskytováním 
zdravotní péče; 

Or. en

Pozměňovací návrh 49
John Bowis

Návrh doporučení
Část I – kapitola III – bod 1 – písm. f b (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fb) provádění informačních kampaní pro 
veřejnost a pracovníky ve zdravotnictví s 
cílem omezit postupy, které vedou k 
vytvoření rezistence vůči antibiotikům.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Linda McAvan

Návrh doporučení
Část II – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) Komise by měla zvážit, kde lze zpřísnit 
stávající právní předpisy Společenství s 
cílem zvýšit bezpečnost pacientů, např. 
tím, že se zajistí, aby si regulační orgány 
činné v oblasti zdravotnických profesí 
vyměňovaly při přeshraniční činnosti 
zdravotnických pracovníků také 
informace o disciplinárních řízeních 
vedených vůči jednotlivým osobám a 
nejen informace o jejich původní 
kvalifikaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Hanne Dahl

Návrh doporučení
Příloha 1 – řádek 1 – sloupec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Událost, která způsobí pacientovi újmu. 
Újmou se rozumí poškození struktury 
nebo funkce lidského těla a/nebo jakýkoli 
nepříznivý účinek v důsledku tohoto 

Událost, k níž dojde následkem ošetření 
nebo pobytu v nemocnici, která nesouvisí 
s nemocí pacienta a která buď újmu 
vyvolá a/nebo by vyvolat mohla, pokud by 
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poškození. nebyla včas odvrácena nebo by k ní na 
základě jiných okolností nedošlo. Sem 
patří předem známé i předem neznámé 
skutečnosti a pochybení.

Or. da

Odůvodnění

Navrhovatelé se domnívají, že navržená definice je přesnější a obsáhlejší, neboť zohledňuje 
dvě podstatné skutečnosti:

1. Jedná se o újmy, které nesouvisí s nemocí pacienta a 

2. zahrnuje skutečnosti, které by k újmě mohly vést, avšak byly včas rozpoznány. To je 
důležité k tomu, aby takové události mohly být podchyceny, a aby jim tak mohlo být v 
budoucnu také zabráněno. 

Pozměňovací návrh 52
Urszula Krupa

Návrh doporučení
Příloha 1 – řádek 4 – sloupec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zařízení, ve kterém zdravotničtí pracovníci 
poskytují sekundární nebo terciární péči.

Charitativní, veřejné nebo neveřejné 
zdravotnické zařízení, ve kterém 
dobrovolníci nebo zdravotničtí pracovníci 
poskytují sekundární nebo terciární péči.

Or. pl

Odůvodnění

Definice nepočítá ve své původní podobě s různou organizační strukturou zdravotnictví v
jednotlivých členských státech EU a nezohledňuje skutečnost, že kliniky, nemocnice nebo 
zařízení poskytující paliativní péči jsou spravovány církevními řády, náboženskými 
společenstvími, charitativními institucemi a také nadacemi. 

Pozměňovací návrh 53
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Thomas Ulmer

Návrh doporučení
Příloha 1 – řádek 9 – sloupec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ochrana pacienta před zbytečnou újmou 
nebo potenciální újmou v souvislosti se 
zdravotní péčí.

Nulový výskyt nežádoucích událostí, 
přičemž nežádoucí událost je definována 
jako příhoda způsobující újmu, která 
souvisí spíše s ošetřením než s 
onemocněním. Taková nežádoucí událost 
může být odvratitelná nebo 
neodvratitelná.

Or. de

Pozměňovací návrh 54
Thomas Ulmer

Návrh doporučení
Příloha 1 – řádek 7 – sloupec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zdravotničtí odborníci pracující na 
klinických jednotkách/odděleních, kteří 
zprostředkovávají spojení mezi svými
jednotkami/odděleními a týmem pro 
prevenci a kontrolu infekcí. Spojovací 
pracovníci při kontrole infekcí pomáhají 
při prevenci a kontrole infekcí ve svých 
jednotkách/odděleních a poskytují zpětnou 
vazbu týmu pro prevenci a kontrolu 
infekcí.

Zdravotničtí odborníci pracující v 
příslušných oblastech, kteří 
zprostředkovávají spojení mezi svou 
pracovní oblastí a týmem pro prevenci a 
kontrolu infekcí. Spojovací pracovníci při 
kontrole infekcí pomáhají při prevenci a 
kontrole infekcí ve svých oblastech a 
poskytují zpětnou vazbu týmu pro prevenci 
a kontrolu infekcí.

Or. de

Odůvodnění

Zde je nutné upřednostnit neutrální definici s cílem jasně zdůraznit, že infekce se mohou 
vyskytovat nejen v nemocnicích, ale také v jiných oblastech zdravotní péče, např. v ordinacích 
lékařů. Také zde je nutno zajistit vysoký stupeň bezpečnosti pacientů, aby při následném 
ošetření nebyly ohroženy další osoby.
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Pozměňovací návrh 55
Thomas Ulmer

Návrh doporučení
Příloha 2 – kapitola 1 – bod 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) akceptování a podporování využívání 
nástrojů informačních a komunikačních 
technologií, např. elektronických návodů 
k použití, s cílem zlepšit znalosti o 
zdravotnických prostředcích mezi jejich 
uživateli.

Or. en

Odůvodnění

Pokud se u zdravotnického personálu zvýší pochopení správného fungování a korektního 
používání zdravotnických prostředků, sníží se pravděpodobnost nesprávného použití a sníží se 
případné nebezpečí pro pacienty ošetřované tímto prostředkem. Nové nástroje informačních a 
komunikačních technologií jako např. elektronické návody k použití, které obsahují také 
ilustrace nebo videonahrávky, mohou přispět k podstatnému zlepšení znalostí o 
zdravotnických prostředcích.

Pozměňovací návrh 56
Urszula Krupa

Návrh doporučení
Příloha 2 – kapitola 1 – bod 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) informování pacientů o postupech pro 
podávání stížností a o dostupných 
opravných prostředcích a možnostech 
nápravy v případech, kdy jim byla 
v souvislosti se zdravotní péčí způsobena 
újma, a o platných podmínkách;

a) informací, které pacientům poskytnou 
veřejná a soukromá zařízení o postupech 
pro podávání stížností a o dostupných 
opravných prostředcích, případném 
odškodnění a možnostech nápravy 
v případech, kdy jim byla v souvislosti se 
zdravotní péčí způsobena újma, a o 
platných podmínkách;

Or. pl
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Odůvodnění

Pomoc pacientům nebo jejich rodinám při uplatňování jejich nároků.

Pozměňovací návrh 57
Christofer Fjellner

Návrh doporučení
Příloha 2 – kapitola 1 – bod 4 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) odpovídající odborná příprava a další 
vzdělávání všech zdravotnických 
pracovníků, aby zdravotnickou techniku 
využívali k účelům k tomu určeným a v 
souladu s pokyny uvedenými v návodech 
na použití, s cílem zabránit zdravotním 
rizikům a nežádoucím příhodám, včetně 
pochybení způsobených nezáměrným 
opakovaným použitím zdravotnických 
pomůcek.

Or. en

Odůvodnění

Pracovníci ve zdravotnictví musí mít co nejlepší znalosti o správném působení zdravotnických 
prostředků, které při ošetřování používají, a o jejich správném používání. Pouze tyto znalosti 
jim umožní snížit na co nejnižší míru nebezpečí, které by pro pacienty i pro ně samotné mohlo 
vzniknout při nesprávném použití zdravotnické techniky, např. opakovaným použitím 
zdravotnických pomůcek, které jsou vyrobeny a určeny pouze k jednorázovému použití.

Pozměňovací návrh 58
Amalia Sartori

Návrh doporučení
Příloha 2 – kapitola 2 – bod 1 – písm. a – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– začlenění opatření pro prevenci a 
kontrolu infekcí do plánů péče o pacienta,

– začlenění opatření pro prevenci a 
kontrolu infekcí do plánů péče o pacienta, 
včetně náležité očkovací kampaně mezi 
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personálem, 

Or. it

Odůvodnění

Lékařský a ošetřovatelský personál ve zdravotnictví je nejen vystaven nebezpečí nákazy 
infekčními chorobami a nozokomiálními infekcemi, ale může být také sám zdrojem 
nozokomiálních infekcí. Členské státy proto musí zajistit, aby nebylo ohroženo ani zdraví 
personálu ani zdraví pacientů. Pro snížení výskytu nozokomiálních infekcí je nutné, aby právě 
mezi personálem byly prováděny vhodné očkovací kampaně. 


