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SINTEŻI GĦAĊ-ĊITTADIN 

X'inhi l-problema li l-proposta qed tipprova tindirizza? 

Is-sikurezza tal-pazjent, definita bħala l-ħelsien minn ħsara bla bżonn jew ħsara potenzjali 
assoċjata mal-kura tas-saħħa, hija kwistjoni li dejjem tqajjem aktar tħassib madwar id-dinja 
kollha. Huwa stmat li fl-Istati Membri tal-UE bejn 8 % u 12 % tal-pazjenti li jiddaħħlu l-
isptarijiet isofru minn effetti negattivi waqt li jkunu qed jirċievu l-kura tas-saħħa. Ta' sikwit l-
avvenimenti negattivi li jiġru jinkludu infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-saħħa li jaffettwaw 
bħala medja stima ta' wieħed f'20 pazjent ta' sptar kull sena, żbalji relatati mal-mediċina bħal 
pazjenti li jirċievu mediċina ħażina, jew id-doża ħażina, żbalji kirurġiċi, falliment f'tagħmir 
mediku u żbalji fid-dijanjożi jew in-nuqqas ta' aġir fuq ir-riżultati tat-testijiet. Ħafna mill-
ħsara li ssir lill-pazjenti tista' tiġi evitata 

Is-27 Stat Membru tal-UE għandhom livelli varji ta' għarfien fuq l-avvenimenti negattivi li 
jiġru fis-sistemi ta' saħħa tagħhom u jiddedikaw livelli varji ta' riżorsi kontra l-problema. Il-
Kummissjoni diġà ħadet passi speċifiċi f’ħafna oqsma biex tindirizza l-kwistjoni tas-sikurezza 
tal-pazjent. Madankollu; sforzi biex jiġu indirizzati l-isfidi tas-sikurezza tal-pazjent iffokaw l-
aktar fuq sorsi speċifiċi ta' riskju bħas-sikurezza tal-mediċini, tagħmir mediku u r-reżistenza 
għall-antimikrobiċi. Billi tibni fuq dawn il-kisbiet, din il-proposta għandha l-għan li tkun 
strateġija integrata li tirrakkomanda miżuri sodi biex tiġi indirizzata s-sikurezza tal-pazjent fil-
livell tal-UE u tipprova ttejjeb il-miżuri biex jitnaqqsu il-kawżi potenzjali kollha ta' ħsara 
għall-pazjenti fl-Istati Membri.  

Kif tista' l-proposta tindirizza l-problema? 

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni u proposta għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill fuq is-
sigurtà tal-pazjent, li tinkludi l-prevenzjoni u l-kontroll ta' infezzjonijiet assoċjati mal-kura 
tas-saħħa, huma maħsuba biex iwasslu għall-impenn politiku mill-pajjiżi kollha tal-UE biex 
jindirizzaw l-isfida tas-sigurtà tal-pazjent. L-Istati Membri ser ikunu mistennija jimplimentaw 
serje ta' rakkomadazzjonijiet b'mod individwali, jew b'mod kollettiv, u ser ikunu appoġġjati 
mill-Kummissjoni, sabiex jieħdu passi prattiċi biex itejbu s-sigurtà tal-pazjent. 

Għaliex huwa tajjeb li l-UE taġixxi? 

L-UE tista' tagħti appoġġ lill-Istati Membri fl-isforzi tagħhom biex itejbu is-sigurtà tal-pazjent 
u tista' tikkoordina l-azzjoni tagħhom. B'mod partikolari, l-UE tista' tipprovdi importanza u 
viżibilità politika lis-sigurtà tal-pazjent, tikseb ekonomiji ta' skala permezz ta' ġbir ta' dejta 
mill-Komunità kollha u skambju tal-aħjar prassi u tista' tistinka għal sostenibbiltà tal-azzjoni 
fuq is-sigurtà tal-pazjent fuq livell Komunitarju. 

Kif se taħdem il-proposta? 
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Din l-inizjattiva ma tneħħi l-ebda poter tal-Istati Membri fil-qasam tas-saħħa. 
Rakkomandazzjoni tal-Kunsill bħala strument legali tħalli lill-Istati Membri ħielsa biżżejjed 
biex jorganizzaw kura tas-saħħa nazzjonali kif jagħmlu fil-preżent, filwaqt li jindirizzaw l-
akbar sfida tat-titjib fis-sigurtà tal-pazjent u jnaqqsu infezzjonijiet assoċjati ma' kura tas-
saħħa, kif xieraq fis-sistemi ta' saħħa tagħhom.  

Meta ser tidħol fis-seħħ il-proposta? 

Il-proposta dalwaqt ser tiġi sottomessa lill-Kunsill tal-Ministri u lill-Parlament Ewropew għal 
skrutinju u dibattitu. F'dan l-istadju, l-ebda tbassir preċiż ma jista' jsir għal meta dan il-proċess 
ser jintemm. Il-Kummissjoni tispera li l-affarijiet jistgħu jiġu mgħaġġla, sabiex ikunu jistgħu 
jinksbu l-benefiċċji kemm jista' jkun malajr. 

Tmiem 


