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STRESZCZENIE DLA OBYWATELI 

Jaki problem próbuje się rozwiązać przy pomocy niniejszego wniosku? 

Bezpieczeństwo pacjentów, zdefiniowane jako wolność pacjenta od niepotrzebnej 
rzeczywistej lub potencjalnej szkody spowodowanej opieką zdrowotną, jest kwestią o 
wzrastającym znaczeniu na całym świecie. Ocenia się, że w państwach członkowskich UE 8-
12% pacjentów przyjętych do szpitala cierpi z powodu zdarzeń niepożądanych podczas 
korzystania z opieki zdrowotnej. Często występujące zdarzenia niepożądane to zakażenia 
związane z opieką zdrowotną, które dotyczą przeciętnie jednego na dwudziestu pacjentów 
hospitalizowanych rocznie, błędy w stosowaniu leków, np. podanie pacjentowi 
niewłaściwego leku lub leku w niewłaściwej dawce, błędy chirurgiczne, awarie wyrobów 
medycznych i błędy diagnostyczne lub niepodjęcie działań zgodnie z wynikami badań. Wielu 
z tych zdarzeń można uniknąć. 

W 27 państwach członkowskich UE panuje różna świadomość występowania zdarzeń 
niepożądanych w ich systemach opieki zdrowotnej i poświęca się różną ilość zasobów w celu 
przeciwdziałania temu problemowi. Komisja podjęła już konkretne kroki w wielu dziedzinach 
w kwestii bezpieczeństwa pacjentów. Jednakże wysiłki zmierzające do zapewnienia 
bezpieczeństwa pacjentów koncentrowały się przede wszystkim na konkretnych źródłach 
ryzyka, takich jak bezpieczeństwo stosowania leków, wyrobów medycznych i oporność na 
środki przeciwdrobnoustrojowe. Opierając się na tych osiągnięciach, wniosek przedstawia 
zintegrowane podejście, w ramach którego zaleca się podjęcie zdecydowanych działań w 
zakresie bezpieczeństwa pacjentów na poziomie UE oraz podejmuje się próbę poprawy 
środków ograniczających wszystkie przyczyny ewentualnej szkody dla pacjentów w 
państwach członkowskich.  

W jaki sposób wniosek przyczyni się do rozwiązania problemu? 

Komunikat Komisji oraz wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie bezpieczeństwa 
pacjentów, w tym profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną, mają na 
celu skłonienie wszystkich państw członkowskich UE do podjęcia określonych zobowiązań 
politycznych w kwestii bezpieczeństwa pacjentów. Oczekuje się, że państwa członkowskie 
wdrożą szereg zaleceń indywidualnie lub grupowo, przy wsparciu Komisji, oraz podejmą 
praktyczne działania w celu poprawy bezpieczeństwa pacjentów. 

Dlaczego uzasadnione jest działanie na szczeblu UE? 

UE może wesprzeć państwa członkowskie w ich wysiłkach zmierzających do poprawy 
bezpieczeństwa pacjentów i może koordynować ich działania. W szczególności UE może 
nadać kwestii bezpieczeństwa pacjentów wagę polityczną i zapewnić jej właściwe 
wyeksponowanie, umożliwić korzyści skali przez gromadzenie danych w całej Wspólnocie i 
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wymianę najlepszych praktyk, a także może dążyć do zapewnienia trwałości działań na rzecz 
bezpieczeństwa pacjentów na poziomie Wspólnoty. 

Jakie będą skutki przyjęcia wniosku? 

Inicjatywa ta nie odbiera państwom członkowskim żadnych uprawnień w dziedzinie zdrowia. 
Zalecenie Rady to instrument prawny, który pozostawia państwom członkowskim 
wystarczającą swobodę zorganizowania opieki zdrowotnej na poziomie krajowym, tak jak to 
ma miejsce obecnie, przy jednoczesnym podjęciu poważnego wyzwania poprawy 
bezpieczeństwa pacjentów i zmniejszenia częstości występowania zakażeń związanych z 
opieką zdrowotną, zgodnie z danym systemem opieki zdrowotnej.  

Kiedy wniosek wejdzie w życie? 

Wniosek zostanie wkrótce przedłożony Radzie Ministrów oraz Parlamentowi Europejskiemu 
do kontroli i dyskusji. Na tym etapie nie można przewidzieć, kiedy proces ten dobiegnie 
końca. Komisja wyraża nadzieję, że przebiegnie on sprawnie, tak aby korzyści pojawiły się 
najszybciej, jak to możliwe. 

Koniec 


