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KOKKUVÕTE KODANIKELE 

Millist probleemi soovitakse ettepanekuga lahendada? 

Patsiendi ohutuse all mõeldakse seda, et tervishoiuteenusest ei või tuleneda patsiendile 
tarbetut ega võimalikku kahju. Tegemist on kogu maailmas üha olulisemaks muutuva 
küsimusega. Prognoositakse, et ELi liikmesriikides kannatab 8–12 protsenti 
haiglapatsientidest ravi ajal kahjulike mõjude all. Sageli esinevateks kõrvalekalleteks on 
tervishoiuteenuste kaudu levivad nakkused, mis mõjutavad hinnanguliselt aastas keskmiselt 
iga kahekümnendat haiglapatsienti, ravimitega seotud eksimused, mille puhul antakse 
patsiendile vale ravimit või antakse vale annus, kirurgilised eksimused, meditsiiniseadmete 
rikked, valed diagnoosid ning suutmatus analüüside tulemuste kohaselt tegutseda. Suur osa 
patsientidele tekitatavast kahjust on välditav. 

Teadlikkus oma riigi tervishoiusüsteemis esinevatest kõrvalekalletest on 27 ELi liikmesriigis 
erinev ning erineva suurusega on ka selle probleemi lahendamiseks eraldatud ressursid. 
Komisjon on paljudes valdkondades juba astunud konkreetseid samme, et käsitleda patsiendi 
ohutusega seotud küsimusi. Kuid jõupingutused patsiendi ohutusega seotud probleemide 
lahendamiseks on peamiselt olnud keskendunud konkreetsetele riskiallikatele, nagu näiteks 
ravimite ja meditsiiniseadmete ohutus ning resistentsus mikroobivastaste ravimite suhtes. 
Tuginedes nendele saavutustele on käesoleva ettepaneku eesmärk kujundada integreeritud 
lähenemisviis, mille raames soovitatakse ELi tasandil võtta otsustavaid meetmeid patsiendi 
ohutuse tagamiseks ja püütakse parandada meetmeid, millega vähendatakse liikmesriikides 
patsiente varitsevate kõikide võimalike ohtude põhjusi.  

Milliseid lahendusi ettepanekus pakutakse? 

Patsiendi ohutust, sealhulgas tervishoiuteenustega seotud nakkuste ennetamist ja tõrjet 
käsitleva komisjoni teatise ja nõukogu soovituse ettepaneku eesmärk on saavutada olukord, 
kus kõik ELi riigid võtavad endale poliitilise kohustuse käsitleda patsiendi ohutuse probleemi. 
Liikmesriikidelt oodatakse, et komisjoni toel rakendavad nad kas eraldi või üheskoos terve 
hulga soovitusi, et astuda tegelikke samme patsiendi ohutuse parandamiseks. 

Miks on ELi tegevus vajalik? 

EL saab toetada liikmesriikide jõupingutusi patsientide ohutuse suurendamisel ja 
koordineerida nende tegevust. Eelkõige saab EL anda patsiendi ohutusele poliitilist kaalu ja 
nähtavust, saavutada mastaabisäästu kogu ühendust hõlmava andmete kogumise ja parimate 
tavade jagamise abil ning püüelda ühenduse tasandil patsiendi ohutust parandava tegevuse 
jätkusuutlikkuse poole. 

Kuidas ettepanek toimib? 
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Käesolev algatus ei vähenda liikmesriikide õigusi tervisevaldkonnas. Nõukogu soovitus on 
õiguslik vahend, millega jäetakse liikmesriikidele piisav vabadus korraldada oma tervishoidu 
riiklikult, nagu seda praegugi tehakse; samal ajal püütakse lahendada selline olulise 
tähtsusega ülesanne nagu patsiendi ohutuse parandamine ja tervishoiuteenustega seotud 
nakkuste vähendamine niisugusel viisil, mis sobib nende tervishoiusüsteemidega.  

Millal ettepanek jõustub? 

Ettepanek esitatakse peagi nõukogule ja Euroopa Parlamendile läbivaatamiseks ja 
arutamiseks. Praeguses järgus ei ole võimalik teha täpseid ennustusi selle kohta, millal see 
protsess lõpule jõuab. Komisjon loodab, et menetlemine toimub kiiresti ja positiivne mõju 
ilmneb peatselt. 

Lõpp 


