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Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas.
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu soovitus, mis käsitleb patsiendi ohutust, 
sealhulgas tervishoiuteenustega seotud nakkuste ennetamist ja tõrjet 
(KOM(2008)0837 – C6-0032/3009 – 2009/0003(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2008)0837);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 152 lõiget 4, mille alusel nõukogu konsulteeris 
Euroopa Parlamendiga (C6-0032/2009);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ja tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjoni ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamusi (A6-0000/2009),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu 
artikli 250 lõiget 2;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi 
poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu soovitus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Hinnanguliselt kannatab ELi 
liikmesriikides 8–12 % haiglaravile võetud 
patsientidest ravi jooksul esinevate 
kõrvalekallete tõttu.

(2) Hinnanguliselt kannatab ELi 
liikmesriikides 8–12 % ehk 6,7 kuni 15 
miljonit haiglaravile võetud  ja rohkem 
kui 37 miljonit esmaabi saanud patsienti
ravi jooksul esinevate kõrvalekallete tõttu.
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Or. fr

Selgitus

On oluline täpsustada ja teadvustada asjassepuutuva probleemi ulatust ning tagajärgi 
rahvatervisele.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu soovitus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Hinnanguliselt haigestub Euroopa 
Liidus tervishoiuteenustega seotud 
nakkustesse keskmiselt iga 20. patsient 
ehk 4,1 miljonit patsienti igal aastal ja 
nimetatud nakkused põhjustavad 
ligikaudu 37 000 surmajuhtumit aastas. 

Or. fr

Selgitus

On oluline meenutada, et tervishoiuteenustega seotud nakkused on ühed kõige sagedamad ja 
kohutavamad soovimatu kahju tekitajad.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu soovitus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Hinnanguliselt on 
tervishoiuteenustega seotud 
kõrvalekalletes kerge vältida 
tervishoiuteenustega seotud nakkuseid.  
Liikmesriigid peavad looma vahendid, 
millega vähendatakse Euroopas igal 
aastal kõrvalekallete ohvriks langevate 
inimeste arvu 20% võrra. 

Or. fr
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Selgitus

Euroopa Komisjoni uuringud kinnitavad, et iga-aastaste kõrvalekallete vähendamine 20% 
võrra on võimalik tänu nakkustevastase võitluse viiside heale tundmisele ja kiirele 
rakendamisele.  Tervishoiuteenustega seotud nakkused põhjustavad igal aastal ligikaudu 37 
000 surmajuhtumit. Seega on oluline märkida surmajuhtumite vähendamise eesmärk, mille 
liikmesriigid peavad saavutama 2015. aastaks.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu soovitus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Info- ja sidetehnoloogia vahendid, 
nagu elektroonilised terviseandmed või e-
ravimiretseptid, võivad aidata parandada
patsiendi ohutust näiteks ravimite 
võimalike vastastiktoimete või 
ravimiallergia kohta tehtavate 
süstemaatiliste sõeluuringute kaudu.

(11) Info- ja sidetehnoloogia vahendid, 
nagu elektroonilised terviseandmed või e-
ravimiretseptid, võivad aidata parandada
patsiendi ohutust näiteks ravimite 
võimalike vastastiktoimete või 
ravimiallergia kohta tehtavate 
süstemaatiliste sõeluuringute kaudu, nagu 
see on sätestatud komisjoni 2. juuli 2008. 
aasta soovituses digitaalsete 
terviseloosüsteemide piiriülese 
koostalitlusvõime kohta¹.
1 ELT L 190, 18.7.2008, lk 37.

Or. fr

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu soovitus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Kuna puuduvad piisavad andmed 
tervishoiuteenustega seotud nakkuste 
kohta, ei ole järelevalvevõrgustikel 
võimalik asutusi tulemuslikult võrrelda, 
jälgida tervishoiuteenustega seotud 
patogeenide epidemioloogiat ega hinnata ja 
juhtida tervishoiuteenustega seotud 
nakkuste ennetus- ja tõrjepoliitikat. 

(15) Kuna puuduvad piisavad andmed 
tervishoiuteenustega seotud nakkuste 
kohta, ei ole järelevalvevõrgustikel 
võimalik asutusi tulemuslikult võrrelda, 
jälgida tervishoiuteenustega seotud 
patogeenide epidemioloogiat ega hinnata ja 
juhtida tervishoiuteenustega seotud 
nakkuste ennetus- ja tõrjepoliitikat. 
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Seepärast tuleks nii tervishoiuasutuste kui 
ka piirkondlikul ja riiklikul tasandil luua 
järelevalvesüsteemid või neid tugevdada.

Seepärast tuleks nii tervishoiuasutuste kui 
ka piirkondlikul ja riiklikul tasandil luua 
järelevalvesüsteemid või neid tugevdada.
Teabekogumise parandamine 
piirkondlikul, riiklikul ja Euroopa 
tasandil peaks lihtsustama otseste seoste 
loomist patsientide ohutuse valdkonnas 
välja töötatud poliitika, süsteemide ja 
struktuuride kvaliteedi ning 
asjassepuutuvas valdkonnas saavutatud 
tulemuste vahel. 

Or. fr

Selgitus

Tervishoiuteenustega seotud nakkusi puudutavate täielikemate andmete saamiseks ning 
väljatöötatud poliitika, süsteemide ja struktuuride ja saavutatud tulemuste vahelise seose 
loomiseks tuleb parandada järelevalvesüsteeme. See võimaldab parandada patsientide 
ravimist ja vähendada haiglanakkusi. 

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu soovitus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Liikmesriigid peavad suutma 
vähendada tervishoiuteenustega seotud 
nakkuste ohvriks langenud inimeste arvu.  
Erinevate võimalike vahendite seas tuleb 
tööle võtta suurem arv meditsiiniõdesid ja 
nakkuste kontrollile spetsialiseerunud 
meditsiiniõdesid.

Or. fr

Selgitus

Euroopa Komisjoni uuringud kinnitavad, et tervishoiuteenustega seotud nakkuste kiire ja 
tõhusa vähendamise jaoks tuleb tööle võtta ligikaudu 8700 meditsiiniõde ja nakkuste 
kontrollile spetsialiseerunud meditsiiniõde. Optimaalne suhe on üks tervishoiuteenustega 
seotud nakkustele spetsialiseerunud meditsiiniõde iga 250 haiglakoha kohta.
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu soovitus
I osa – I a peatükk (uus) – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I a. VÄHENDAMISE EESMÄRGID

Or. fr

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu soovitus
I osa – I a peatükk (uus) – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Liikmesriigid peaksid looma vahendid, 
millega vähendatakse Euroopas igal 
aastal tervishoiuteenuste kõrvalekallete 
ohvriks langevate inimeste arvu 20% 
võrra, mis vastab eesmärgile vähendada 
nimetatud kõrvalekaldeid 900 000 
juhtumi võrra aastas 2015. aastaks.

Or. fr

Selgitus

Komisjoni uuringud kinnitavad, et iga-aastaste kõrvalekallete vähendamine 900 000 juhtumi 
võrra on võimalik tänu nakkustevastase võitluse viiside heale tundmisele ja kiirele 
rakendamisele.  Tervishoiuteenustega seotud nakkused põhjustavad igal aastal ligikaudu 37 
000 surmajuhtumit. Seega on oluline märkida vähendamise eesmärk, mille liikmesriigid 
peavad saavutama 2015. aastaks.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu soovitus
I osa – I a peatükk (uus) – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Liikmesriigid peaksid 2015. aastaks 
seatud eesmärgi saavutamiseks 
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kavandama erinevate võimalike vahendite 
seas meditsiiniõdede ja nakkuste 
kontrollile spetsialiseerunud 
meditsiiniõdede töölevõtmist suhtega üks 
meditsiiniõde 250 haigalkoha kohta. 

Or. fr

Selgitus

Komisjoni uuringud kinnitavad, et tervishoiuteenustega seotud nakkuste kiire ja tõhusa 
vähendamise jaoks tuleb tööle võtta ligikaudu 8700 meditsiiniõde ja nakkuste kontrollile 
spetsialiseerunud meditsiiniõde. Optimaalne suhe on üks tervishoiuteenustega seotud 
nakkustele spetsialiseerunud meditsiiniõde iga 250 haiglakoha kohta.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu soovitus
I osa – II peatükk – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Oma territooriumil patsiendi ohutuse
eest vastutava pädeva asutuse või pädevate 
asutuste määramine.

(a) Piirkondlikul ja riiklikul tasandil
patsiendi ohutuse eest vastutava pädeva 
asutuse või pädevate asutuste määramine.

Or. fr

Selgitus

Tuleb rõhutada, et pädev asutus peab vastama rahvatervise eest vastutava haldusasutuse 
tasandile. Mõnedes liikmesriikides on need riigiasutused.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu soovitus
I osa – III peatükk – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Edendada nakkuste ennetamist ja tõrjet 
tervishoiuasutuste tasandil.

(b) Edendada nakkuste ennetamist ja tõrjet 
tervishoiuasutuste tasandil ning tagada 
puhtuse, hügieeni ja vajadusel steriilsuse 
kõrgeim tase:
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(i) patsientide vastuvõtmisel ja haiglas 
viibimisel kasutatavate seadmete puhul;

(ii) patsientide kasutuses olevate 
meditsiini- ja parameditsiiniseadmete, 
elektromeditsiiniseadmete ja ravimite 
jaotamise protseduuri puhul;

(iii) patsientide ravimiseks kasutatava 
sanitaartehnika puhul.

Or. fr

Selgitus

Haiglanakkuste ennetamiseks tuleb tagada kogu patsientidega kokku puutuva tehnika 
võimalikult kõrge puhtuse, hügieeni ja vajadusel steriilsuse tase.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu soovitus
I osa – III peatükk – punkt 1 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Edendada liikmesriikide ja 
tervishoiuasutuste tasandil 
tervishoiutöötajate haridust ja koolitust.

(d) Edendada liikmesriikide ja 
tervishoiuasutuste tasandil 
tervishoiutöötajate ja parameedikute
haridust ja koolitust, pöörates 
eritähelepanu haiglanakkustele ning 
viirusetekitajate immuunsusele 
antibiootikumide suhtes.

Or. fr

Selgitus

Viirusetekitajate immuunsus antibiootikumide suhtes on haiglanakkuste üks peamisi põhjuseid 
ja see peab kuuluma kõigi tasandite tervishoiutöötajate koolitamise peamiste teemade hulka. 
Haiglanakkuste vähendamiseks tuleb tagada kogu tervishoiuasutustes töötava personali 
põhjalik ja pidev koolitamine. 
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu soovitus
I osa – III peatükk – punkt 1 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) Anda patsientidele paremat teavet. (e) Anda patsientidele paremat teavet 
sotsiaalabi võrgustiku ning regulaarsete 
teabekampaaniate kaudu ajalehtedes, 
raadios, televisioonis ja internetis.

Or. fr

Selgitus

On oluline tagada patsientide täielik teavitamine riskidest, ohutustasemetest ning vigade ja 
haiglanakkuste vältimiseks võetud meetmetest. Seetõttu tuleb erinevaid meediakanaleid 
kasutades korraldada regulaarselt teabekampaaniaid.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu soovitus
I osa – III peatükk – punkt 1 – alapunkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) Toetada teadusuuringuid. (f) Toetada teadusuuringuid, muu hulgas 
nanotehnoloogia ja nanomaterjalide 
võimaliku meditsiinilise kasutamise 
valdkonnas.

Or. fr

Selgitus

Nanotehnoloogia ja nanomaterjalide laialdaste kasutusvõimaluste seas on tervishoiu 
valdkonda jäävad kasutusvõimalused kõige julgustavamad. Näiteks selliste materjalipindade 
nanostruktuuride muutmine, mida kasutatakse haiglate ehitamisel, et muuta need puhtaks ja 
steriilseks, võib olla oluline vahend tervishoiuteenustega seotud nakkuste vastases võitluses.  
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu soovitus
II osa – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II OSA: KOMISJONI ARUANNE II OSA: KOMISJONI TEGEVUS

Or. fr

Selgitus

Nanotehnoloogia ja nanomaterjalide laialdaste kasutusvõimaluste seas on tervishoiu 
valdkonda jäävad kasutusvõimalused kõige julgustavamad. Näiteks selliste materjalipindade 
nanostruktuuride muutmine, mida kasutatakse haiglate ehitamisel, et muuta need puhtaks ja 
steriilseks, võib olla oluline vahend tervishoiuteenustega seotud nakkuste vastases võitluses.  

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu soovitus
II osa – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Komisjonil palutakse koostada 2002. 
aastal Maailma Terviseorganisatsiooni 
koostatud haiglanakkuste ennetamise 
praktilise juhise¹ alusel haiglanakkuste 
ennetamist käsitlev dokument 
patsientidele. 
¹Maailma Terviseorganisatsioon, 
haiglanakkuste ennetamise praktiline 
juhis, esimene trükk, detsember 2002 
(teine trükk avaldati 2008. aastal).

Or. fr

Selgitus

2002. aastal Maailma Terviseorganisatsiooni koostatud haiglanakkuste ennetamise praktiline 
juhis on osutunud väga kasulikuks vahendiks. Siiski on see suunatud eelkõige 
tervishoiutöötajatele. Spetsiaalselt patsientidele suunatud Euroopa dokument võib osutuda 
tähtsaks haiglanakkustevastases võitluses ja võimaldaks patsientidele põhiteadmisi 
patsientide ohutuse valdkonnas.
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu soovitus
1. lisa – 3. rida – 2. tulp

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhtum, mis põhjustab patsiendile kahju. 
Kahju tähendab organismi struktuuri või 
funktsiooni kahjustust ja/või selle tagajärjel 
tekkivat kahjulikku mõju.

Tervishoiuteenuste pakkumisel aset 
leidnud juhtum, mis põhjustab patsiendile 
kahju. Kahju tähendab organismi struktuuri 
või funktsiooni püsivat või mööduvat
kahjustust ja/või selle tagajärjel tekkivat 
kahjulikku mõju.

Or. fr

Selgitus

Kõrvalekallete puhul tuleb samuti täpsustada organismi struktuuri või funktsiooni mööduvad 
kahjustused. 

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu soovitus
2. lisa – 1. osa – punkt 7 – alapunkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a ) Edendama teadusuuringuid, 
sealhulgas nanotehnoloogia ja 
nanomaterjalide meditsiinilise kasutamise 
kohta.

Or. fr

Selgitus

Nanotehnoloogia ja nanomaterjalide laialdaste kasutusvõimaluste seas on tervishoiu 
valdkonda jäävad kasutusvõimalused kõige julgustavamad. Näiteks selliste materjalipindade 
nanostruktuuride muutmine, mida kasutatakse haiglate ehitamisel, et muuta need puhtaks ja 
steriilseks, võib olla oluline vahend tervishoiuteenustega seotud nakkuste vastases võitluses.  
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SELETUSKIRI

Meditsiiniteaduse jätkuvad edusammud on toonud kaasa Euroopa tervishoiuteenuste 
kvaliteedi paranemise, mis võimaldab muu hulgas märkimisväärselt lühendada või isegi 
vältida haiglaraviperioode.

Samas võivad ravitoimingud teatavatel juhtudel kahjustada patsientide tervist. Osa 
kõrvalekallete puhul on tegemist teatud sekkumise või ravi olemuslike ohtudega, teiste puhul 
on aga tegemist ravivigadega, mida oleks olnud võimalik vältida, või raviasutusest saadud 
nakkustega.

Euroopa Komisjoni uurimustest nähtub, et kõrvalekaldeid esineb 8–12 % Euroopa Liidu 
liikmesriikide haiglapatsientidel. See tähendab arvuna 6,7 kuni 15 miljonit haiglapatsienti.
Sellele lisandub veel ligikaudu 37 miljonit esmatasandi arstiabi saanud patsienti, kellel on 
otseselt neile osutatud ravi tõttu tekkinud kõrvalekalded.

Tervishoiuteenuse levinumate kõrvalekallete hulka kuuluvad haiglatest ja muudest 
raviasutustest saadud nakkused. Selliste nakkustega puutub kokku iga kahekümnes 
haiglapatsient ehk kokku 4,1 miljonit patsienti aastas.

Veelgi murettekitavam on asjaolu, et igal aastal põhjustavad nosokomiaalsed nakkused 
ligikaudu 37 000 inimese surma, mis teeb sellest ühe sagedasema ja suurema ulatusega 
tahtmatu kahju põhjuse.

Nosokomiaalsete nakkuste arengut ja levikut soodustavad järgmised tegurid:
 viiruste resistentsuse väljakujunemine antibiootikumide suhtes;
 haiglate kõrge täituvus;
 patsientide sagenenud ümbersuunamine;
 patsientidega tegelevate töötajate ebapiisavus;
 hoolimatu suhtumine kätehügieeni ja nakkuste ärahoidmise eri protseduuridesse;
 ravivahendite ebaõige kasutamine.

Valdavalt on raviteenustega üldiselt seotud kõrvalekaldeid ja eeskätt nosokomiaalseid nakkusi 
võimalik vältida. Tervishoiuteenusest tingitud kõrvalekallete all kannatavate patsientide 
aastast 8–12 protsendimäära on võimalik ja tuleb vähendada.

Selleks peavad Euroopa Liit ja liikmesriigid esmalt probleemi ulatust endale teadvustama, 
kogudes selleks teavet nii piirkondlikul, riigi kui ka üleeuroopalisel tasandil. Need andmed 
võimaldavad selgitada välja kindlamad seosed strateegiate, süsteemide ja struktuuride 
kvaliteedi ning patsientide turvalisuse tõstmisel saavutatud tulemuste vahel.

Samuti on oluline, et liikmesriikide eesmärgid kodanikele osutatavate tervishoiuteenuste 
täiustamise valdkonnas oleksid selgepiirilised. Tervishoiuteenustega seotud nakkuste 
vähendamine 20 % võra 2015. aastaks on soovitatav ja saavutatav eesmärk, sest nakkustega 
võitlemise viisid on hästi teada ja neid on kerge edendada. Avaliku tervishoiu näol on 
tegemist esmatähtsa hüve ja õigusega. Tervishoiuteenuse tulemusel saadud nakkustest
põhjustatud 37 000 surmajuhtumit aastas on liialt suur arv ja Euroopa Liidu kodanikud ei saa 
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sellega leppida.

Selleks et saavutada 2015. aastaks seatud eesmärk vähendada selliseid nakkusjuhtusid 
900 000 võrra aastas (vastab 20 % vähenemisele), peavad liikmesriigid ja Euroopa Liidu 
institutsioonid oma pädevuse piires võtma vajalikud meetmed. Lisaks muudele strateegiatele 
tuleks eeskätt:

 kaasata erialase väljaõppega meditsiinilist abipersonali senisest enam nakkuste 
kontrollimisse;

 edendada tervishoiutöötajate ja parameedikute koolitust ja väljaõpet, pöörates erilist 
tähelepanu nosokomiaalsetele nakkustele ja neid põhjustavate viiruste resistentsusele 
antibiootikumide suhtes;

 toetada valdkondlikke teadusuuringuid, pöörates erilist tähelepanu uutele 
tehnoloogiatele.

Subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt peavad Euroopa Liidu institutsioonid ja eeskätt komisjon 
võtma endale selles valdkonnas olulise rolli andmete ja parimate tavade levitamise 
edendamisel. Eeskätt peab raportöör soovitavaks kutsuda komisjoni üles koostama ja esitama 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule patsientidele suunatud dokumenti nosokomiaalsete 
nakkuste vältimise kohta.

Kokkuvõtteks soovib raportöör rõhutata vajadust pakkuda konkreetseid ja kiireloomulisi 
lahendusi nosokomiaalsete nakkuste otsustavaks ja kestvaks vähendamiseks Euroopas.
Raportöör peab asjakohaseks seada liikmesriikidele eesmärgid vaatamata sellele, et need ei 
ole siduvad. Samuti peab ta vajalikuks paluda komisjonil anda 3 aasta pärast Euroopa 
Parlamendile aru edusammude kohta, mida on selles valdkonnas teinud liikmesriigid ja 
Euroopa Liit.


