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ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

Ποιο είναι το πρόβληµα που επιχειρεί να αντιµετωπίσει η πρόταση; 

Η ασφάλεια των ασθενών, που ορίζεται ως η απαλλαγή ασθενούς από περιττή βλάβη ή 
πιθανή βλάβη που συνδέεται µε την υγειονοµική περίθαλψη, αποτελεί ζήτηµα όλο και 
µεγαλύτερης ανησυχίας σε ολόκληρο τον κόσµο. Εκτιµάται ότι στα κράτη µέλη της ΕΕ 
ποσοστό µεταξύ 8% και 12% των ασθενών που εισάγονται σε νοσοκοµεία προσβάλλονται 
από ανεπιθύµητα συµβάµατα, ενόσω λαµβάνουν υγειονοµική περίθαλψη. Στα ανεπιθύµητα 
συµβάµατα που εκδηλώνονται συχνά περιλαµβάνονται οι λοιµώξεις που συνδέονται µε την 
υγειονοµική περίθαλψη οι οποίες πλήττουν κατ’εκτίµηση έναν στους είκοσι νοσοκοµειακούς 
ασθενείς κατά µέσο όρο ετησίως, σφάλµατα που συνδέονται µε τη χορήγηση φαρµάκων, 
όπως π.χ. ασθενείς που λαµβάνουν το λάθος φάρµακο ή τη λάθος δόση, χειρουργικά 
σφάλµατα, βλάβες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και σφάλµατα όσον αφορά τη διάγνωση ή 
τη µη ανάληψη δράσης µετά τα αποτελέσµατα δοκιµών. Μεγάλο µέρος των βλαβών σε 
ασθενείς µπορούν να προληφθούν. 

Τα 27 κράτη µέλη της ΕΕ έχουν διαφορετικά επίπεδα ευαισθητοποίησης σχετικά µε τα 
ανεπιθύµητα συµβάµατα που εκδηλώνονται στα συστήµατα υγείας τους και διαθέτουν 
διαφορετικά επίπεδα πόρων για την αντιµετώπιση του προβλήµατος. Η Επιτροπή έχει ήδη 
λάβει συγκεκριµένα µέτρα σε πολλούς τοµείς για την αντιµετώπιση του ζητήµατος της 
ασφάλειας των ασθενών. Ωστόσο, οι προσπάθειες για την αντιµετώπιση των προκλήσεων 
όσον αφορά την ασφάλεια των ασθενών επικεντρώθηκαν κυρίως στις συγκεκριµένες πηγές 
κινδύνου όπως η ασφάλεια των φαρµάκων και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και η 
µικροβιακή αντοχή. Με βάση τα ανωτέρω επιτεύγµατα, η πρόταση αυτή αποσκοπεί να 
αποτελέσει ολοκληρωµένη προσέγγιση που συνιστά να ληφθεί αποφασιστική δράση για την 
αντιµετώπιση της ασφάλειας των ασθενών σε επίπεδο ΕΕ και επιχειρεί να βελτιώσει τα µέτρα 
για τη µείωση όλων των πιθανών αιτιών βλάβης σε ασθενείς στα κράτη µέλη.  

Πώς η πρόταση αντιµετωπίζει το πρόβληµα; 

Η ανακοίνωση της Επιτροπής και η πρόταση σύστασης του Συµβουλίου σχετικά µε την 
ασφάλεια των ασθενών, συµπεριλαµβανοµένης της πρόληψης και του ελέγχου των 
λοιµώξεων που συνδέονται µε την υγειονοµική περίθαλψη, αποσκοπούν στην επίτευξη 
πολιτικής δέσµευσης από όλες τις χώρες της ΕΕ για την αντιµετώπιση της πρόκλησης της 
ασφάλειας των ασθενών. Τα κράτη µέλη αναµένεται να εφαρµόσουν ένα σύνολο συστάσεων, 
είτε ατοµικά είτε συλλογικά, µε την υποστήριξη της Επιτροπής µε σκοπό να λάβουν πρακτικά 
µέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών. 

Γιατί είναι σωστό να αναλάβει δράση η ΕΕ; 
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Η ΕΕ µπορεί να υποστηρίξει τα κράτη µέλη στις προσπάθειές τους για την αύξηση της 
ασφάλειας των ασθενών και µπορεί να συντονίσει τη δράση τους. Ειδικότερα, η ΕΕ µπορεί 
να παράσχει πολιτικό βάρος και προβολή στο θέµα της ασφάλειας των ασθενών, να επιτύχει 
οικονοµίες κλίµακας λόγω της συλλογής στοιχείων και της ανταλλαγής βέλτιστης πρακτικής 
σε κοινοτική κλίµακα, ενώ µπορεί και να επιδιώξει τη βιωσιµότητα της δράσης σχετικά µε 
την ασφάλεια των ασθενών σε κοινοτικό επίπεδο. 

Πώς λειτουργεί η πρόταση; 

Η πρωτοβουλία αυτή δεν αφαιρεί τις εξουσίες των κρατών µελών στον τοµέα της υγείας. Μια 
σύσταση του Συµβουλίου ως νοµικό µέσο θα παράσχει στα κράτη µέλη επαρκή ελευθερία για 
να οργανώσουν την υγειονοµική περίθαλψη σε εθνικό επίπεδο, όπως γίνεται επί του 
παρόντος, αντιµετωπίζοντας παράλληλα τη σηµαντική πρόκληση της βελτίωσης της 
ασφάλειας των ασθενών και της µείωσης των λοιµώξεων που συνδέονται µε την υγειονοµική 
περίθαλψη, όπως κρίνεται κατάλληλο για τα συστήµατα υγείας τους.  

Πότε θα αρχίσει να ισχύει η πρόταση; 

Η πρόταση θα υποβληθεί σύντοµα στο Συµβούλιο των Υπουργών και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για εµπεριστατωµένη εξέταση και συζήτηση. Στο παρόν στάδιο, δεν µπορεί να 
γίνει ακριβής πρόβλεψη σχετικά µε το πότε θα περατωθεί η διαδικασία αυτή. Η Επιτροπή 
ελπίζει ότι το ζήτηµα θα προχωρήσει ταχέως, έτσι ώστε τα οφέλη να µπορούν να 
αποκοµισθούν το συντοµότερο δυνατόν. 

Τέλος 


