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Módosítás 19
Urszula Krupa

Ajánlásra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az elégtelen betegbiztonság nem csak 
komoly egészségügyi problémát jelent, 
hanem jelentős gazdasági terhet is ró a már 
amúgy is szűkös költségvetésre. A 
nemkívánatos események nagy része 
megelőzhető lenne mind a kórházi 
szektorban, mind pedig az egészségügyi 
alapellátásban; túlnyomó részük ugyanis 
rendszer-jellegű tényezőknek tudható be.

(3) Az elégtelen betegbiztonság nem csak 
komoly egészségügyi problémát jelent, 
hanem jelentős gazdasági terhet is ró a már 
amúgy is szűkös költségvetésre. A 
nemkívánatos események nagy része 
megelőzhető lenne mind a kórházi 
szektorban, mind pedig az egészségügyi 
alapellátásban; túlnyomó részük ugyanis a 
korlátozott mértékű pénzügyi 
támogatásnak és rendszer-jellegű 
tényezőknek tudható be.

Or. pl

Indokolás

A rendszer-jellegű tényezők és szervezeti megoldások nem fognak javulást eredményezni, ha 
az egészségügyi rendszer erőforrásait nem növelik egyenletesen.

Módosítás 20
Amalia Sartori

Ajánlásra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az elégtelen betegbiztonság nem csak 
komoly egészségügyi problémát jelent, 
hanem jelentős gazdasági terhet is ró a már 
amúgy is szűkös költségvetésre. A 
nemkívánatos események nagy része 
megelőzhető lenne mind a kórházi 
szektorban, mind pedig az egészségügyi 
alapellátásban; túlnyomó részük ugyanis 
rendszer-jellegű tényezőknek tudható be.

(3) Az elégtelen betegbiztonság nem csak 
komoly egészségügyi problémát jelent, 
hanem jelentős gazdasági terhet is ró a már 
amúgy is szűkös költségvetésre. A 
nemkívánatos események nagy része 
megelőzhető lenne mind a kórházi 
szektorban, mind pedig az egészségügyi 
alapellátásban, beleértve a helytelen 
diagnosztizálás és/vagy félrekezelés miatt 
bekövetkező nemkívánatos eseményeket; 
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túlnyomó részük ugyanis rendszer-jellegű 
tényezőknek tudható be.

Or. it

Indokolás

A hatástanulmány (SEC(2008)3005) kimutatta, hogy az egészségüggyel kapcsolatos 
nemkívánatos események fő okozói az orvosi műhibák és diagnosztikai tévedések.

Módosítás 21
Elizabeth Lynne

Ajánlásra irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az orvosi ellátás során bekövetkező 
nemkívánatos események közül az ellátás 
során fellépő fertőzés könnyen 
megelőzhető. A tagállamoknak 
rendelkezésre kell bocsátaniuk azokat az 
eszközöket, amelyek segítségével az évente 
Európában a nemkívánatos események 
áldozatának esők számát 2012-ig 20%-al 
és 2015-ig további 20%-al csökkenteni 
lehet.

Or. en

Indokolás

Már három – és nem hat – éven belül el kell érni a 20%-os csökkentést és az azt követő három 
évben további 20%-os csökkentést kell megcélozni.
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Módosítás 22
Urszula Krupa

Ajánlásra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A bizonyítékok arra engednek 
következtetni, hogy a hatékony és átfogó 
betegbiztonsági stratégiák kidolgozása és 
végrehajtása tekintetében a tagállamok 
eltérő szinten vannak. Ezért e 
kezdeményezés célja egy olyan keret 
felállítása, amely ösztönözheti az EU-ban a 
betegbiztonság terén tapasztalható 
legfontosabb problémák megoldására 
irányuló szakpolitikák kidolgozását és a 
tagállamokon belüli, illetve a tagállamok 
közötti intézkedések meghozatalát.

(7) A bizonyítékok arra engednek 
következtetni, hogy a hatékony és átfogó 
betegbiztonsági stratégiák kidolgozása és 
végrehajtása tekintetében a tagállamok 
eltérő szinten vannak. Ezért e 
kezdeményezés célja egy olyan keret 
felállítása, amely ösztönözheti az EU-ban a 
betegbiztonság terén tapasztalható 
legfontosabb problémák – vagyis 
elsősorban az egészségügyi létesítmények 
és intézmények emberi egészség iránt 
tanúsított felelőssége – megoldására 
irányuló szakpolitikák kidolgozását és a 
tagállamokon belüli, illetve a tagállamok 
közötti intézkedések meghozatalát.

Or. pl

Indokolás

Hangsúlyozni kell a betegek egészsége iránti felelősséget.

Módosítás 23
Thomas Ulmer

Ajánlásra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A bizonyítékok arra engednek 
következtetni, hogy a hatékony és átfogó 
betegbiztonsági stratégiák kidolgozása és 
végrehajtása tekintetében a tagállamok 
eltérő szinten vannak. Ezért e 
kezdeményezés célja egy olyan keret 
felállítása, amely ösztönözheti az EU-ban a 
betegbiztonság terén tapasztalható 

(7) A bizonyítékok arra engednek 
következtetni, hogy a hatékony és átfogó 
betegbiztonsági stratégiák kidolgozása és 
végrehajtása tekintetében a tagállamok 
eltérő szinten vannak. Ezért e 
kezdeményezés célja egy olyan keret 
felállítása, amely ösztönözheti az EU-ban a 
betegbiztonság terén tapasztalható 
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legfontosabb problémák megoldására 
irányuló szakpolitikák kidolgozását és a 
tagállamokon belüli, illetve a tagállamok 
közötti intézkedések meghozatalát.

legfontosabb problémák megoldására 
irányuló szakpolitikák kidolgozását és a 
tagállamokon belüli, illetve a tagállamok 
közötti intézkedések meghozatalát. A 
tagállamok hatáskörébe azonban az 
Európai Közösséget létrehozó Szerződés 
152. cikkével összhangban nem szabad 
beavatkozni.

Or. de

Indokolás

Támogatjuk azt az elgondolást, hogy a feladatok megkettőzését el kell kerülni. Szorosan 
figyelemmel kell kísérni az Egészségügyi Világszervezet tevékenységét és az Európa Tanács 
javaslatait a betegbiztonság tekintetében, és szinergiák létrehozása érdekében az egyéb 
közösségi szintű intézkedéseket össze kell hangolni. A betegbiztonság európai szintű 
kérdéseivel kapcsolatos részletes követelményeket és útmutatókat azonban a 152. cikkre 
hivatkozva visszautasítjuk.

Módosítás 24
Urszula Krupa

Ajánlásra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A betegbiztonsági folyamatba való 
bevonásukkal elérhető, hogy a betegek 
tájékozottak és tudatosabbak legyenek;
tájékoztatni kell őket a különböző 
biztonsági szintekről és arról, hogyan 
kaphatnak hozzáférhető és átfogó 
információt panaszaikkal és a jogorvoslati 
lehetőségekkel kapcsolatban.

(8) A betegbiztonsági folyamatba való 
bevonásukkal elérhető, hogy a betegek 
tájékozottak és tudatosabbak legyenek;
tájékoztatni kell őket a különböző 
biztonsági szintekről, a felírt 
gyógyszerekről, és arról, hogyan kaphatnak 
hozzáférhető és átfogó információt 
panaszaikkal és a létesítményekkel és 
intézményekkel – például a 
gyógyszergyártókkal – szembeni
jogorvoslati lehetőségekkel kapcsolatban.

Or. pl

Indokolás

A betegek felvilágosításával kapcsolatban a gyógyszergyártókat is külön meg kell említeni.
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Módosítás 25
Thomas Ulmer

Ajánlásra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A betegbiztonsági folyamatba való 
bevonásukkal elérhető, hogy a betegek 
tájékozottak és tudatosabbak legyenek; 
tájékoztatni kell őket a különböző 
biztonsági szintekről és arról, hogyan 
kaphatnak hozzáférhető és átfogó 
információt panaszaikkal és a jogorvoslati 
lehetőségekkel kapcsolatban.

(8) A betegbiztonsági folyamatba való 
bevonásukkal elérhető, hogy a betegek 
tájékozottak és tudatosabbak legyenek; 
tájékoztatni kell őket a különböző 
biztonsági szintekről és arról, hogyan 
kaphatnak hozzáférhető és átfogó
információt panaszaikkal és a jogorvoslati 
lehetőségekkel kapcsolatban. A kártérítés 
módjáról és a kártérítési eljárásról való 
döntés azonban az egyes tagállamok 
hatáskörébe tartozik. 

Or. de

Indokolás

Fontos, hogy az egészségügyi műhibák miatt szenvedő állampolgárok kártérítést kapjanak. A 
Róma I. és Róma II. rendelet már meghatározta az EU-n belül határokon átnyúló esetekre 
alkalmazandó jogot. A tagállamok hatáskörébe nem szabad beavatkozni. 

Módosítás 26
Thomas Ulmer

Ajánlásra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A hatékony és átlátható 
betegbiztonsági programok, struktúrák és 
szakpolitikák létrehozásához közösségi 
szinten összehasonlítható és csoportosított 
adatokat kell összegyűjteni, és a legjobb 
gyakorlatokat terjeszteni kell a tagállamok 
között. A kölcsönös tanulási folyamat 
megkönnyítése érdekében a tagállamok és 

(10) A hatékony és átlátható 
betegbiztonsági programok, struktúrák és 
szakpolitikák létrehozásához közösségi 
szinten összehasonlítható és csoportosított 
adatokat kell összegyűjteni, és a legjobb 
gyakorlatokat terjeszteni kell a tagállamok 
között. Ezeket az adatokat csak a 
betegbiztonság céljából, az egészségügyi 



PE421.189v01-00 8/25 AM\771247HU.doc

HU

az Európai Bizottság együttműködése 
révén közös betegbiztonsági terminológiát 
és mutatókat kell kidolgozni, figyelembe 
véve az érintett nemzetközi szervezetek 
munkáját is.

ellátással összefüggő fertőzések elleni 
küzdelemben szabad felhasználni. A 
kölcsönös tanulási folyamat megkönnyítése 
érdekében a tagállamok és az Európai 
Bizottság együttműködése révén közös 
betegbiztonsági terminológiát és mutatókat 
kell kidolgozni, figyelembe véve az érintett 
nemzetközi szervezetek munkáját is.

Or. de

Indokolás

Ezen adatok begyűjtésekor figyelemmel kell lenni az adatbiztonságra. A visszaélést meg kell 
előzni.

Módosítás 27
Kathy Sinnott

Ajánlásra irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Mivel az idős emberek a kórházi 
tartózkodás alatt könnyebben esnek a 
fertőző betegségek áldozatául, e 
különleges csoport igényeit meg kell 
vizsgálni és lépéseket kell tenni 
rehabilitációjuk és felépülésük 
előmozdítása érdekében.

Or. en

Indokolás

Az idősebb emberek nagyobb eséllyel rendelkeznek gyenge immunrendszerrel, így a kórházi 
ellátás során a fiataloknál könnyebben kapnak el fertőző betegségeket. Meg kell vizsgálni a 
különleges igényeiket, hiszen az idősebb emereknek nem szabad a többi állampolgárnál 
alacsonyabb szintű egészségügyi ellátásban részesülniük, és a cél az, hogy valamennyi 
állampolgár felépüljön.
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Módosítás 28
Urszula Krupa

Ajánlásra irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Olyan nemzeti stratégiát kell 
kidolgozni, amely egyrészt kiegészíti az 
antibiotikumok körültekintő alkalmazását 
célzó stratégiákat, másrészt az 
egészségügyi ellátással összefüggő 
fertőzések megelőzését és ellenőrzését a 
nemzeti közegészségügyi célkitűzések 
részeként tekinti, és amelynek célja, hogy 
az egészségügyi intézményekben 
csökkenjen az egészségügyi ellátással 
összefüggő fertőzések veszélye. Fontos, 
hogy a nemzeti stratégia alkotóelemeinek 
végrehajtásához szükséges források 
folyósítására az egészségügyi 
szolgáltatásnyújtás alapvető 
finanszírozásának keretében kerüljön sor.

(13) Olyan nemzeti stratégiát kell 
kidolgozni, amely egyrészt kiegészíti az 
antibiotikumok körültekintő alkalmazását 
célzó stratégiákat, másrészt az 
egészségügyi ellátással összefüggő 
fertőzések megelőzését és ellenőrzését a 
nemzeti közegészségügyi célkitűzések 
részeként tekinti, és amelynek célja, hogy 
az egészségügyi intézményekben 
csökkenjen az egészségügyi ellátással 
összefüggő fertőzések veszélye. Fontos, 
hogy a nemzeti stratégia alkotóelemeinek 
végrehajtásához szükséges források 
folyósítására az egészségügyi 
szolgáltatásnyújtás alapvető 
finanszírozásának keretében kerüljön sor, 
illetve hogy biztosítsák e források állandó 
szintjét.

Or. pl

Indokolás

Fontos a finanszírozás mértéke.

Módosítás 29
Philip Bushill-Matthews

Ajánlásra irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A tagállamoknak és egészségügyi 
intézményeiknek ezért fontolóra kell 
venniük kapcsolattartó személyzet 
alkalmazását az egészségügyben működő 
szakápolók sürgősségi létesítményekben 
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és közösségi kórházakban való 
támogatása érdekében.

Or. en

Módosítás 30
John Bowis

Ajánlásra irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A Bizottságnak javaslatokat kell 
benyújtania a hamis gyógyszerek 
elterjedésének, valamint a betegek és 
egészségügyi dolgozók injekciós tűvel való 
megsértésének megelőzése tekintetében.

Or. en

Módosítás 31
Linda McAvan

Ajánlásra irányuló javaslat
I rész – 1 a fejezet (új) - 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamoknak rendelkezésre kell 
bocsátaniuk azokat az eszközöket, 
amelyek révén az orvosi ellátás során 
bekövetkező nemkívánatos események 
áldozatainak számát éves szinten 
csökkentik, illetve ösztönözni kell a 
tagállamokat, hogy ambiciózus helyi és 
nemzeti célkitűzéseket határozzanak meg.

Or. en

Módosítás 32
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Elizabeth Lynne

Ajánlásra irányuló javaslat
I rész – 1 a fejezet (új) - 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamoknak rendelkezésre kell 
bocsátaniuk a szükséges eszközöket 
ahhoz, hogy az orvosi ellátás során 
bekövetkező nemkívánatos eseményeknek 
évente áldozatul esők számát 2012-ig 
20%-al, vagyis 900 000 esettel 
csökkentsék. 2015-ig további 20%-os 
csökkentést kell elérni. 

Or. en

Indokolás

Már három – és nem hat – éven belül el kell érni a 20%-os csökkentést és az azt követő három 
évben további 20%-os csökkentést kell megcélozni.

Módosítás 33
Linda McAvan

Ajánlásra irányuló javaslat
I rész – 1 a fejezet (új) - 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamokat ösztönözni kell, hogy a 
fertőzések ellenőrzése terén szakképzett 
egészségügyi alkalmazottak felvételét 
célozzák meg helyi és nemzeti szinten, 
annak érdekében, hogy csökkentsék az 
orvosi ellátás során bekövetkező 
nemkívánatos események számát.

Or. en

Indokolás

Több fertőzésellenőrzésre szakosodott egészségügyi szakemberre van szükség a 
betegbiztonsági szabványok javítása érdekében. A szükséges személyzet pontos száma 
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azonban a kórházban nyújtott ellátás jellegétől függ, ezért a célkitűzéseket helyi és nemzeti 
szinten kell megállapítani.

Módosítás 34
Urszula Krupa

Ajánlásra irányuló javaslat
I rész – II fejezet – 1 pont - a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) saját területükön kijelölik a 
betegbiztonságért felelős illetékes 
hatóságot vagy hatóságokat;

a) saját területükön – az állami és 
közösségi igazgatás különböző szintjein –
kijelölik a betegbiztonságért felelős 
illetékes hatóságokat, valamint a 
közegészségügy javítása érdekében 
felügyelik és összehangolják az 
intézkedéseket;

Or. pl

Indokolás

A közegészségügyi intézkedések regionális szinten való összehangolásáért felelős szervek –
mint Lengyelországban – nem minden tagállamban léteznek.

Módosítás 35
Amalia Sartori

Ajánlásra irányuló javaslat
I rész – II fejezet – 1 pont - c bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) támogatják még biztonságosabb 
rendszerek, folyamatok és eszközök 
kidolgozását, beleértve az információs és 
kommunikációs technológia alkalmazását;

c) támogatják még biztonságosabb és 
felhasználóbarátabb rendszerek, 
folyamatok és eszközök kidolgozását, 
beleértve az információs és 
kommunikációs technológia alkalmazását;

Or. it
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Indokolás

A rendszerek, eljárások és eszközök kifejlesztésénél figyelembe kell venni a felhasználók 
szükségleteit és képességeit.

Módosítás 36
Urszula Krupa

Ajánlásra irányuló javaslat
I rész – II fejezet – 2 pont - ba bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A betegek felvilágosítása a kezelés 
veszélyeiről és olyan jogi eljárások 
bevezetése, amelyek a 
gyógyszergyártókkal szemben is 
megkönnyítik az egészségügyi 
károkozással kapcsolatos kártérítési 
követelések érvényesítését.

Or. pl

Indokolás

A Közösség új tagállamaiban sok ember nincs tisztában a jogaival és ezért azzal sem, hogy 
milyen kártérítésre – és kitől – jogosultak.

Módosítás 37
Urszula Krupa

Ajánlásra irányuló javaslat
I rész – II fejezet – 3 pont - a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) megfelelő tájékoztatást nyújtanak a 
műhibák, a nemkívánatos események és a 
kvázi balesetek elterjedtségéről, típusairól 
és okairól;

a) megfelelő tájékoztatást nyújtanak a 
műhibák, a nemkívánatos események és a 
kvázi balesetek elterjedtségéről, típusairól 
és okairól és megnevezik az ezekért felelős 
személyeket;

Or. pl
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Indokolás

A betegnek tudnia kell, hogy ki miért felelős.

Módosítás 38
Thomas Ulmer

Ajánlásra irányuló javaslat
I rész – II fejezet – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamoknak a nemkívánatos 
eseményekről olyan jelentéstételi és 
megfelelő tanulási rendszereket kell 
létrehozniuk – illetve a már meglévőket 
megerősíteniük –, amelyek:

törölve

a) megfelelő tájékoztatást nyújtanak a 
műhibák, a nemkívánatos események és a 
kvázi balesetek elterjedtségéről, típusairól 
és okairól;
b) nyitott és igazságos jelentéstételi 
környezet megteremtésével ösztönzik az 
egészségügyi dolgozókat az aktív 
jelentéstételre. Ezt a jelentéstételt meg kell 
különböztetni a tagállam egészségügyi 
dolgozókra vonatkozó fegyelmi 
rendszereitől és eljárásaitól, valamint 
tisztázni kell az egészségügyi dolgozók 
kötelezettségeihez kapcsolódó jogi 
kérdéseket.

Or. de

Indokolás

A hibajelentő rendszerek uniószerte és adott esetben kötelező jelleggel történő bevezetését 
vissza kell utasítani. Ez ellentétes azzal az elvvel, hogy az egészségügyi dolgozók felelősek 
saját cselekedeteikért, valamint a tagállamok szervezeti fennhatóságával.

Módosítás 39
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John Bowis

Ajánlásra irányuló javaslat
I rész – II fejezet – 3 pont - ba bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) annak biztosítása, hogy bizalmas 
információcsere valósul meg a tagállamok 
között azokról az egészségügyi 
dolgozókról, akiket gondatlanság vagy 
műhiba vétkében bűnösnek találtak. 

Or. en

Módosítás 40
Christofer Fjellner

Ajánlásra irányuló javaslat
I rész – II fejezet – 4 pont - ba bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) valamennyi egészségügyi dolgozó 
képzésének és továbbképzésének 
biztosítása, hogy az orvosi eszközöket a 
rendeltetésüknek megfelelő módon és a 
használati utasításban leírtak szerint 
használják, annak érdekében, hogy 
megakadályozzák – többek között az 
eszközök figyelmetlenségből való többszöri 
használatából eredő –  egészségügyi 
kockázatokat és nemkívánatos 
eseményeket. 

Or. en

Indokolás

Az egészségügyi dolgozóknak a legjobb tudással kell rendelkezniük az ellátás során 
alkalmazott eszközök megfelelő működéséről és használatáról. Egyedül ez a tudás teszi 
lehetővé számukra, hogy csökkentsék a betegeket és saját magukat érő, az orvosi eszközök 
helytelen használatából – például az egyetlen betegen egyszeri használatra tervezett eszköz 
újbóli használatából – eredő kockázatokat.

Módosítás 41



PE421.189v01-00 16/25 AM\771247HU.doc

HU

Thomas Ulmer

Ajánlásra irányuló javaslat
I rész – II fejezet – 5 pont - c bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) uniós szinten összegyűjtik és 
megosztják egymással a betegbiztonsággal 
kapcsolatos adatokat és információkat (az 
eredmények típusa és a számadatok 
tekintetében) a kölcsönös tanulás 
megkönnyítése és a prioritások felállítása 
érdekében.

(c) uniós szinten összegyűjtik és 
megosztják egymással a betegbiztonsággal 
kapcsolatos adatokat és információkat (az 
eredmények típusa és a számadatok 
tekintetében) a kölcsönös tanulás 
megkönnyítése és a prioritások felállítása 
érdekében. Az adatgyűjtés mértékének és 
költségének, illetve az adatok 
felhasználásának egyensúlyban kell 
lennie a várható előnyökkel. Az adatokat 
csak annak érdekében gyűjthetik, hogy 
megvalósítsák az ellátás során fellépő 
fertőzések közös tanulás útján való 
csökkentésének célját. Az esetleges 
további intézkedésekkel kapcsolatos 
prioritások meghatározása kizárólag a 
tagállamok hatáskörébe tartozik, mivel 
ezek a kérdések az egészségügyi rendszer 
igazgatásához kapcsolódnak.

Or. de

Indokolás

A tagállamok és a Bizottság közötti együttműködésnek az osztályozás, kódolás és adatgyűjtés 
tekintetében nem szabad ahhoz vezetnie, hogy az Európai Bizottság következtetéseket 
vonhasson le a begyűjtött adatokból.

Módosítás 42
Linda McAvan

Ajánlásra irányuló javaslat
I rész – II fejezet – 6 pont - ba bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a kórházigazgatók, kórházi dolgozók 
és a betegek csoportjai közötti 
együttműködés, tapasztalatcsere és a jobb 
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gyakorlatok cseréje lehetőségeinek 
előmozdítása az egész EU-ban, a betegek 
helyi szintű biztonsága érdekében tett 
kezdeményezések tekintetében.

Or. en

Módosítás 43
Elizabeth Lynne

Ajánlásra irányuló javaslat
I rész – III fejezet – 1 pont – -a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) hatékony kockázatértékelési 
mechanizmusok biztosítása, beleértve az 
ellátás előtti diagnosztikai vizsgálatot, 
annak érdekében, hogy felismerjék a 
további megelőző intézkedéseket igénylő 
körülményeket;

Or. en

Indokolás

Rendkívül fontos, hogy a betegeket a felvétel előtt megvizsgálják és a fertőzést – például 
MRSA-t – hordozókat gyorsan diagnosztizálják és kezeljék az egészségük megőrzése, valamint 
annak érdekében, hogy megakadályozzák a fertőzés többi betegre és az egészségügyi 
személyzetre való átterjedését.

Módosítás 44
Elizabeth Lynne

Ajánlásra irányuló javaslat
I rész – III fejezet – 1 pont – -a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-aa) megfelelő védelem biztosítása az 
egészségügyi személyzet számára oltások, 
utólagos profilaxis, rendszeres 
diagnosztikai vizsgálat, személyes védelmi 
eszközök rendelkezésre bocsátása és a 
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véren keresztül terjedő fertőzések veszélyét 
csökkentő orvosi technológia alkalmazása 
által;

Or. en

Indokolás

Az egészségügyi dolgozók minden nap potenciálisan halálos fertőzések veszélyének vannak 
kitéve és fertőzéseket terjeszthetnek a betegek és tágabb környezetük körében.

Módosítás 45
Elizabeth Lynne

Ajánlásra irányuló javaslat
I rész – III fejezet – 1 pont – -ab bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-ab) hatékony fertőzésmegelőzés és -
ellenőrzés biztosítása a hosszú távú 
ellátást, illetve rehabilitációt biztosító 
intézményekben;

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy ne hagyjuk figyelmen kívül a hosszú távú ellátást biztosító otthonokat. A szoros 
egymás mellett élés, az épületek tervezése, a sok gyógyszer, a nyomásból eredő sérülések és a 
katéterek használata tökéletes tereppé teszi ezeket az otthonokat az MRSA és egyéb fertőzések 
kialakulásához és terjesztéséhez.

Módosítás 46
Salvatore Tatarella

Ajánlásra irányuló javaslat
I rész – III fejezet – 1 pont – b bekezdés – új francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a kézhigiénia előmozdítása az 
egészségügyi dolgozók körében;
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Or. en

Indokolás

A fertőzések általában azon egészségügyi személyzet vagy más emberek kezén találhatók, akik 
a fertőzött betegekkel vagy azok környezetében lévő felületekkel érintkeznek.

Módosítás 47
Amalia Sartori

Ajánlásra irányuló javaslat
I rész – III fejezet – 1 pont – b bekezdés – új francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az orvosi és paramedikális személyzet 
körében és általuk terjesztett fertőzések 
megelőzésének javítása, amelynek 
érdekében végrehajtják a kötelező, 
megelőzésre irányuló politikákat, 
beleértve a személyzetre irányuló oltási 
kampányokat; 

Or. it

Indokolás

Az orvosi és paramedikális személyzet nem csak a betegségek és az egészségüggyel 
kapcsolatos fertőzések veszélyének van kitéve, de ezek esetleges hordozói is. A tagállamoknak 
ezért biztosítaniuk kell a személyzet és a betegek védelmét. Hasznos lenne pl. a személyzetre 
irányuló oltási kampányok bevezetése, annak érdekében, hogy csökkentsék az egészségüggyel 
kapcsolatos fertőzések előfordulását.

Módosítás 48
John Bowis

Ajánlásra irányuló javaslat
I rész – III fejezet – 1 pont – fa bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) valamennyi egészségüggyel 
kapcsolatos fertőzési járvány jelentése az 
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Európai Betegségmegelőzési és 
Járványvédelmi Központnak;

Or. en

Módosítás 49
John Bowis

Ajánlásra irányuló javaslat
I rész – III fejezet – 1 pont - fb bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fb) felvilágosító kampányok szervezése a 
nyilvánosság és az egészségügyi dolgozók 
számára az antibiotikumokkal szembeni
immunitáshoz vezető gyakorlatok 
csökkentése érdekében.

Or. en

Módosítás 50
Linda McAvan

Ajánlásra irányuló javaslat
II rész – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottságnak meg kell fontolnia, 
hogy hol lehet szigorítani a közösségi 
jogszabályokat a betegbiztonság 
érdekében, például annak biztosításával, 
hogy ha egy egészségügyi szakember 
határokat lép át Európán belül, akkor a 
szakmai felügyelet nem csak eredeti 
képzettsége, de az ellene zajló fegyelmi 
eljárások tekintetében is megosztja az 
információkat.

Or. en



AM\771247HU.doc 21/25 PE421.189v01-00

HU

Módosítás 51
Hanne Dahl

Ajánlásra irányuló javaslat
1 melléklet – 15 sor – 2 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Olyan esemény, amelynek 
eredményeképpen a beteget kár éri. E kár 
következtében gyengül a teststruktúra, 
illetve a testfunkció és/vagy 
eredményeképpen káros hatások lépnek 
fel.

Olyan esemény, amely ellátás vagy 
kórházi tartózkodás során következik be, 
nem köthető a beteg betegségéhez, 
ugyanakkor káros következményekkel jár 
vagy járhatna, de időben megelőzik vagy 
egyéb körülmények miatt nem következik 
be. Ide tartoznak az előzetesen ismert és 
előzetesen nem ismert események és 
műhibák is.

Or. da

Indokolás

Az előadó úgy véli, hogy ez a meghatározás pontosabb és átfogóbb, mivel két fontos pontot is 
érint:

1. olyan károsodás, amelyet nem lehet a beteg betegségére visszavezetni és

2. olyan esemény, amely károsodást okozott volna, de időben felismerték. Ez fontos 
annak érdekében, hogy az ilyen eseményt fel tudják jegyezni és így a jövőben el tudják 
kerülni.

Módosítás 52
Urszula Krupa

Ajánlásra irányuló javaslat
1 melléklet – 4 sor – 2 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Olyan intézmény, ahol egészségügyi 
szakemberek másodlagos vagy 
harmadlagos ellátást nyújtanak.

Karitatív vagy közegészségügyi vagy nem 
közegészségügyi intézmény, ahol 
önkéntesek vagy egészségügyi 
szakemberek másodlagos vagy 
harmadlagos ellátást nyújtanak.

Or. pl
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Indokolás

A javaslatban nyújtott meghatározás nem érinti az EU-ban működő egészségügyi intézmények 
különböző fajtáit és azt, hogy léteznek vallási rendek, vallásalapú társaságok, valamint 
karitatív szervezetek és alapítványok által igazgatott klinikák, kórházak és palliatív kezelést 
nyújtó központok.

Módosítás 53
Thomas Ulmer

Ajánlásra irányuló javaslat
1 melléklet – 6 sor – 2 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A beteg számára biztosított védelem az 
egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó 
felesleges vagy esetleges károsodásokkal 
szemben.

Nemkívánatos események hiánya, ahol a 
nemkívánatos esemény inkább káros 
baleset, mint betegség következménye. Ez 
a nemkívánatos esemény lehet elkerülhető 
és nem elkerülhető.

Or. de

Módosítás 54
Thomas Ulmer

Ajánlásra irányuló javaslat
1 melléklet – 14 sor – 2 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Olyan, klinikai osztályokon dolgozó 
egészségügyi szakemberek, akik 
közvetítenek osztályuk, valamint a 
fertőzésmegelőzési és -ellenőrzési csoport 
között. A fertőzés-ellenőrzéssel foglalkozó 
kapcsolattartó személyek kórházi 
osztályukon hozzájárulnak a fertőzések 
megelőzéséhez és ellenőrzéséhez, valamint 
visszajelzést adnak a fertőzésmegelőzési és 
-ellenőrzési csoportnak.

Olyan, megfelelő területeken dolgozó 
egészségügyi szakemberek, akik 
közvetítenek munkaterületük, valamint a 
fertőzésmegelőzési és -ellenőrzési csoport 
között. A fertőzés-ellenőrzéssel foglalkozó 
kapcsolattartó személyek saját területükön 
belül hozzájárulnak a fertőzések 
megelőzéséhez és ellenőrzéséhez, valamint 
visszajelzést adnak a fertőzésmegelőzési és 
-ellenőrzési csoportnak.

Or. de
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Indokolás

Itt semlegesebb meghatározást kell alkalmazni annak hangsúlyozása érdekében, hogy 
fertőzések nem csak kórházakban, de az egészségügy egyéb területein – például orvosi 
rendelőkben – is történhetnek. Ezekben az ágazatokban magas fokú betegbiztonságot kell 
nyújtani annak érdekében, hogy a további kezelések során több beteget nem tesznek ki ilyen 
kockázatnak.

Módosítás 55
Thomas Ulmer

Ajánlásra irányuló javaslat
2 melléklet – 1 rész – 1 pont – ba alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) olyan információ- és kommunikációs 
technológiai eszközök használatának 
támogatása és elfogadása, mint például az 
elektronikus használati útmutatók, annak 
érdekében, hogy növeljék az orvosi 
termékek használóinak tudását.

Or. en

Indokolás

Az egészségügyi dolgozók tudásának növelése az orvosi termékek helyes működés és 
használata tekintetében csökkenti a helytelen használat esélyét és ezzel az e termékekkel kezelt 
betegek kockázatát is. Az olyan új ikt-eszközök, mint az elektronikus használati útmutatók –
beleértve a képeket és videóanyagokat is – jelentősen növelhetik az orvosi termékekkel 
kapcsolatos tudást.

Módosítás 56
Urszula Krupa

Ajánlásra irányuló javaslat
2 melléklet – 1 rész – 2 pont – a alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tájékoztatják a betegeket a panasztételi 
eljárásokról, illetve jogorvoslati és 
kárpótlási lehetőségeikről és az 

a) tájékoztatják a betegeket a panasztételi 
eljárásokról, illetve jogorvoslati és 
kárpótlási lehetőségeikről, valamint a köz-
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alkalmazandó feltételekről arra az esetre, 
ha az egészségügyi ellátás során 
valamilyen kár érné őket;

és magánintézményeken keresztül való 
kártérítési kifizetésekről és az 
alkalmazandó feltételekről arra az esetre, 
ha az egészségügyi ellátás során 
valamilyen kár érné őket;

Or. pl

Indokolás

A követelések érvényesítésénél segítséget kell nyújtani a betegnek, illetve családjának.

Módosítás 57
Christofer Fjellner

Ajánlásra irányuló javaslat
2 melléklet – 1 rész – 4 pont – ca alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) valamennyi egészségügyi dolgozó 
képzésének és továbbképzésének 
biztosítása, hogy az orvosi eszközöket a 
rendeltetésüknek megfelelő módon és a 
használati utasításban leírtak szerint 
használják, annak érdekében, hogy 
megakadályozzák – többek között az 
eszközök figyelmetlenségből való többszöri 
használatából eredő – egészségügyi 
kockázatokat és nemkívánatos 
eseményeket.

Or. en

Indokolás

Az egészségügyi dolgozóknak a legjobb tudással kell rendelkezniük az ellátás során 
alkalmazott eszközök megfelelő működéséről és használatáról. Egyedül ez a tudás teszi 
lehetővé számukra, hogy csökkentsék a betegeket és saját magukat érő, az orvosi eszközök 
helytelen használatából – például az egyetlen betegen egyszeri használatra tervezett eszköz 
újbóli használatából – eredő kockázatokat.
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Ajánlásra irányuló javaslat
2 melléklet – 2 rész – 1 pont – a alpont – második francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a fertőzésmegelőzési és -ellenőrzési 
intézkedéseket beépítik a betegellátási 
tervekbe;

a fertőzésmegelőzési és -ellenőrzési 
intézkedéseket beépítik a betegellátási 
tervekbe, beleértve a személyzetre irányuló 
oltási kampányokat;

Or. it

Indokolás

Az orvosi és paramedikális személyzet nem csak a betegségek és az egészségüggyel 
kapcsolatos fertőzések veszélyének van kitéve, de ezek esetleges hordozói is. A tagállamoknak 
ezért biztosítaniuk kell a személyzet és a betegek védelmét. Hasznos lenne pl. a személyzetre 
irányuló oltási kampányok bevezetése, annak érdekében, hogy csökkentsék az egészségüggyel 
kapcsolatos fertőzések előfordulását.


