
SK    SK 

SK 

2008/SANCO/003 
2008/SANCO/007 

ZHRNUTIE URČENÉ OBČANOM 

Aký problém sa návrh snaží riešiť? 

Bezpečnosť pacienta vymedzená ako právo pacienta neutrpieť zbytočnú ujmu alebo 
potenciálnu ujmu spojenú so zdravotnou starostlivosťou je problém, ktorý vo svete vyvoláva 
čoraz väčšie obavy. Odhaduje sa, že 8 % až 12 % hospitalizovaných pacientov v členských 
štátoch EÚ počas poskytovania zdravotnej starostlivosti trpí v dôsledku nežiaducich udalostí. 
K často sa vyskytujúcim nežiaducim udalostiam patria infekcie spojené so zdravotnou 
starostlivosťou, ktoré podľa odhadu postihujú v priemere jedného z dvadsiatich 
hospitalizovaných pacientov ročne, chyby pri podávaní liekov, ako je napríklad podávanie 
nesprávnych liekov alebo nesprávnych dávok, chyby pri chirurgických zákrokoch, zlyhania 
zdravotníckych pomôcok, diagnostické chyby alebo nezohľadňovanie výsledkov testov. 
V mnohých prípadoch sa dá tejto ujme spôsobenej pacientom predísť. 

V 27 členských štátoch EÚ je rôzna úroveň informovanosti o nežiaducich udalostiach, ktoré 
sa vyskytujú v ich systémoch zdravotníctva, a na riešenie problému sa vynakladajú finančné 
prostriedky v rôznej výške. S cieľom riešiť problém bezpečnosti pacientov Komisia už 
podnikla konkrétne kroky v mnohých oblastiach. Snahy o riešenie problémov v oblasti 
bezpečnosti pacientov sa však zameriavali prevažne na konkrétne zdroje rizika, ako je 
napríklad bezpečnosť liekov, zdravotníckych pomôcok a odolnosť voči antimikrobiálnym 
látkam. Na základe uvedených dosiahnutých výsledkov sa tento návrh zameriava 
na integrovaný prístup, v rámci ktorého sa odporúčajú rozhodné opatrenia na riešenie 
bezpečnosti pacientov na úrovni EÚ a usiluje sa o zlepšenie opatrení na obmedzenie všetkých 
možných príčin ujmy spôsobenej pacientom v členských štátoch.  

Ako by sa návrhom riešil daný problém? 

Oznámenie Komisie a návrh odporúčania Rady o bezpečnosti pacientov vrátane prevencie 
a kontroly infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou sú výzvou pre všetky členské 
štáty EÚ, aby prijali politický záväzok s cieľom riešiť problém bezpečnosti pacientov. 
Od členských štátov sa očakáva, že s podporou Komisie individuálne alebo kolektívne 
implementujú súbor odporúčaní s cieľom podniknúť praktické kroky na zlepšenie bezpečnosti 
pacientov. 

Prečo je správne, aby EÚ konala? 

EÚ môže poskytnúť podporu členským štátom v ich úsilí zvýšiť bezpečnosť pacientov a môže 
koordinovať ich činnosť. EÚ môže dať otázke bezpečnosti pacientov politickú dôležitosť 
a zviditeľniť ju, dosiahnuť úspory z rozsahu prostredníctvom zberu údajov v rámci celého 
Spoločenstva a vzájomnej výmeny osvedčených postupov a môže sa usilovať o trvalú 
udržateľnosť opatrenia v oblasti bezpečnosti pacientov na úrovni Spoločenstva. 
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Ako by návrh fungoval? 

Táto iniciatíva nezbavuje členské štáty žiadnych právomocí v oblasti zdravia. Odporúčanie 
Rady ako právny nástroj poskytne členským štátom dostatočnú slobodu, aby organizovali 
zdravotnú starostlivosť na vnútroštátnej úrovni tak, ako to robia v súčasnosti, a zároveň riešili 
kľúčový problém týkajúci sa zlepšenia bezpečnosti pacientov a obmedzenia infekcií 
spojených so zdravotnou starostlivosťou podľa možností ich systémov zdravotníctva.  

Kedy návrh nadobudne účinnosť? 

Návrh bude čoskoro predložený Rade ministrov a Európskemu parlamentu na preskúmanie 
a diskusiu. V tejto etape sa nedá presne predpovedať, kedy sa tento proces zavŕši. Komisia 
dúfa, že v týchto záležitostiach sa bude napredovať rýchlo, aby sa výhody mohli prejaviť čo 
najskôr. 

Koniec 


