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KOPSAVILKUMS PILSOŅIEM 

Kādu problēmu piedāvā risināt ar šo priekšlikumu? 

Visā pasaulē pieaug bažas pacientu drošība, kas nozīmē, ka pacients ir pasargāts no lieka vai 
potenciāla apdraudējuma, kas saistīts ar veselības aprūpi. Ir aplēsts, ka ES dalībvalstīs 
veselības aprūpē nevēlamos notikumos cietuši no 8–12% hospitalizēto pacientu. Biežāk 
sastopamie nevēlamie notikumi ir: veselības aprūpē iegūtas infekcijas, kuras skar, kā aplēsts, 
vidēji katru divdesmito slimnīcas pacientu katru gadu, ārstniecības kļūdas, piemēram, pacients 
saņem nepareizās zāles vai nepareizu devu, ķirurģijas kļūdas, medicīnisko ierīču darbības 
kļūdas un kļūdaina diagnoze vai analīžu rezultātiem neatbilstoša rīcība. Liela daļa no šāda 
apdraudējuma ir novēršama. 

27 ES dalībvalstīs par to veselības sistēmās notiekošiem nevēlamiem notikumiem informētība 
atšķiras, tāpat kā šīs problēmas risināšanai atvēlētie resursi. Daudzās jomās Komisija jau ir 
veikusi konkrētus pasākumus, lai risinātu pacientu drošības jautājumu. Tomēr pasākumi, lai 
pārvarētu ar pacientu drošību saistītos pārbaudījumus, lielākoties vērsti pret konkrētiem riska 
avotiem, piemēram, zāļu drošumu, medicīniskajām ierīcēm un antibakteriālo rezistenci. Šā 
priekšlikuma mērķis ir, turpinot iesākto, veidot vienotu pieeju, kas ierosina apņēmīgi risināt 
pacientu drošības jautājumus ES mērogā un cenšas uzlabot pasākumus, lai dalībvalstīs 
ierobežotu visus potenciālos pacientu apdraudējuma cēloņus.  

Kā priekšlikums risina problēmu? 

Komisijas paziņojuma un Padomes ieteikuma priekšlikuma par pacientu drošību, ieskaitot 
veselības aprūpē iegūtu infekciju profilaksi un kontroli, nolūks ir panākt visu ES valstu 
apņemšanos tikt galā ar pacientu drošības izaicinājumu. Dalībvalstis aicinās īstenot atsevišķi 
vai kopā virkni ieteikumu ar Komisijas atbalstu, lai spertu praktiskus soļus pacientu drošības 
uzlabošanai. 

Kādēļ pareizākais risinājums būtu rīkoties ES līmenī? 

ES var atbalstīt dalībvalstu centienus paaugstināt pacientu drošības līmeni un koordinēt to 
rīcību. ES īpaši var panākt, ka sabiedrībā aug izpratne par pacientu drošību, un tai piešķirt 
politisko nozīmi. Turklāt, visā Kopienā vācot datus un apmainoties ar labu praksi, var sasniegt 
apjomradītus ietaupījumus un tiekties pēc Kopienas līmenī ilgtspējīgas rīcības pacientu 
drošības jomā. 

Kā priekšlikums darbosies? 

Ar šo iniciatīvu dalībvalstīm neatņem to pilnvaras veselības jomā. Padomes ieteikums ir 
tiesisks instruments, kas dalībvalstīm ļaus pietiekoši brīvi organizēt valstī veselības aprūpi, kā 
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līdz šim, līdztekus stājoties pretī lielākajam pārbaudījumam — uzlabot pacientu drošību un 
mazināt veselības aprūpē iegūto infekciju gadījumu skaitu atbilstoši savai veselības sistēmai.  

Paredzamais priekšlikuma spēkā stāšanās laiks 

Priekšlikumu drīzumā iesniegs izskatīšanai un debatēm Ministru padomē un Eiropas 
Parlamentā. Patlaban nevar precīzi paredzēt, kad šis process beigsies. Komisija cer, ka 
jautājumi tiks atrisināti ātri, lai pēc iespējas drīzāk varētu izmantot priekšrocības. 

Beigas 


