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DOKUMENT TA' ĦIDMA TAL-ISTAFF TAL-KUMMISSJONI 
 

dokument mehmuż mal-Komunikazzjoni u r-Rakkomandazzjoni fuq is-sikurezza tal-
pazjent, inklużi l-prevenzjoni u l-kontroll tal-infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-saħħa 

SINTEŻI TAL-ISTIMA TAL-IMPATT 

1. DEFINIZZJONI TAL-PROBLEMA 

1.1. In-natura tal-kwistjoni jew problema li jeħtieġ tittieħed azzjoni dwarha 

Is-sikurezza tal-pazjent hija definita mid-WHO bħala l-ħelsien minn ħsara bla bżonn jew 
ħsara potenzjali assoċjata mal-kura tas-saħħa għal kull pazjent. Hemm ġabra ta' evidenza 
limitata imma li qed tikber li tikkonċerna l-prevalenza u l-inċidenza ta' avvenimenti negattivi 
fis-sistemi tas-saħħa fl-Istati Membri tal-UE. Studji nazzjonali mir-Renju Unit, Spanja u 
Franza jipprovdu l-parti l-kbira tal-evidenza li hemm bħalissa fuq il-prevalenza tal-
avveniment negattiv fuq il-pazjent li qiegħed l-isptar u l-implikazzjonijiet tiegħu. Minn dawn 
l-istudji u minn Intervisti ma' Informaturi Prinċipali mwettqa għal proġett estern dwar l-istima 
tal-impatt, huwa stmat li fl-Istati Membri tal-UE bejn 8 % u 12 % tal-pazjenti li jiddaħħlu l-
isptar isoffru minn effetti negattivi waqt li jkunu qed jirċievu l-kura tas-saħħa. 

Infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-saħħa (HCAIs), mira prinċipali tal-inizjattiva kurrenti, 
huma fost l-aktar kawżi frekwenti u li jistgħu potenzjalment jikkaġunaw ħsara mhux 
intenzjonata, li jaffetwaw bħala medja stima ta' wieħed f'20 pazjent ta' sptar, li tikkorrispondi 
għal 4,1 miljun pazjent kull sena fl-UE. Huwa ta' sikwit diffiċli biex tikkura l-HCAIs 
minħabba r-reżistenza antimikrobali tal-mikroorganiżmi li jikkawżaw dawn l-infezzjonijiet. 
Kawżi oħra ta' avvenimenti negattivi huma żbalji relatati mal-mediċina bħal pazjenti li 
jirċievu mediċina ħażina, jew id-doża ħażina, żbalji kirurġiċi, fallimenti f'tagħmir mediku u 
żbalji fid-dijanjożi jew in-nuqqas ta' aġir fuq ir-riżultati tat-testijiet. 

1.2. Konsegwenzi tal-ebda bdil fil-politika 

Il-Kummissjoni diġà ħadet miżuri speċifici f'ħafna oqsma sabiex 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 tal-pazjenti għall-antimikrobali. Dawn l-azzjonijiet, madankollu, għandhom it-
tendenza li jiffokaw biss fuq kawżi jew fatturi speċifiċi, u ma jippruvawx jindirizzaw l-
ostakoli kollha fil-kultura, fit-tmexxija, fis-sistema, fil-komunikazzjoni u fil-proċess għal titjib 
fis-sikurezza. 

Għalkemm il-problema tas-sikurezza tal-pazjent hija primarjament ir-responsabilità tal-Istati 
Membri, l-Unjoni Ewropea tista' tinkoraġġixxi kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u tagħti 
appoġġ lill-azzjonijiet tagħhom f'oqsma speċifiċi fejn l-intervent tal-UE jista' jkollu valur 
miżjud. Azzjoni tal-UE hija essenzjali meta tikkunsidra l-firxa transkonfinali ta' infezzjonijiet, 
il-forniment ta' kura tas-saħħa bejn il-fruntieri li tirriżulta mill-mobilità tal-pazjenti u 
professjonisti, u minn bżonn għal ġbir ta' dejta u monitoraġġ mal-UE kollha. Valur miżjud 
ieħor tal-intervent tal-UE ġej mill-proviżjoni ta' piż u viżibilità politika, li b'hekk tpoġġi s-
sikurezza tal-pazjent fiċ-ċentru tal-prijoritajiet tas-saħħa tal-Istati Membri, toffri ekonomiji ta' 
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skala, u fl-aħħar tipprovdi qsim effettiv ta' għarfien permezz ta' skambju tal-aħjar prassi. 
Mingħajr aktar azzjoni meħuda mill-Unjoni Ewropea, avvenimenti negattivi ser ikomplu 
jikkostitwixxu piż konsiderevoli fuq is-sistemi ta' kura tas-saħħa fl-Istati Membri fir-rigward 
tal-impatti fuq is-saħħa u l-ekonomija. 

2. GĦANIJIET 

2.1. Għanijiet Ġenerali 

L-għan ġenerali hu li l-mard tal-bniedem jiġi evitat u mnaqqas u li s-sorsi ta' periklu għas-
saħħa tal-bniedem jiġu eliminati, kif stipulat fl-Artikolu 152 tat-Trattat. 

2.2. Għanijiet Speċifiċi 

(1) Biex iċ-ċittadini tal-UE jiġu protetti minn ħsara li tista' tiġi evitata fil-kura tas-saħħa, 
inkluż minn HCAIs. 

(2) Biex jingħata appoġġ lill-Istati Membri sabiex jimplimentaw strateġiji xierqa u 
adegwati biex jipprevjenu u jikkontrollaw avvenimenti negattivi fil-kura tas-saħħa, 
inklużi l-HCAIs, billi jkun hemm ippuljar tal-aħjar evidenza disponibbli u għarfien 
espert fl-UE. 

(3) Biex titkabbar il-fiduċja taċ-ċittadini tal-UE li huma għandhom biżżejjed 
informazzjoni li tiftiehem disponibbli fuq livelli ta' sikurezza u rimedju disponibbli fis-
sistemi ta' saħħa fl-UE, inklużi dawk li jipprovdu l-kura tas-saħħa f’pajjiżhom u fi 
Stati Membri oħra. 

2.3. Għanijiet ta' Ħidma 

Numru totali ta' għaxar għanijiet ta' ħidma ġew identifikati li jistgħu jiġu mqassra kif ġej: 
Biex ikun hemm aktar għarfien politiku tal-Istati Membri fuq l-iskala u d-daqs tal-kwistjoni 
tas-sikurezza tal-pazjent; biex tinġabar dejta omoġenja u komparabbli fuq is-sikurezza tal-
pazjent; biex jiġu żviluppati terminoloġija u indikaturi komuni; biex ikun hemm qsim tal-
aħjar prassi u esperjenza; biex l-aġenda tar-riċerka fuq is-sigurtà tal-pazjent tiġi żviluppata u 
promossa; biex id-disponibilità ta' informazzjoni għall-pazjenti u l-familji tagħhom u biex il-
kollaborazzjoni fuq kwistjonijiet ta' sikurezza tal-pazjent bejn Stati Membri, istituzzjonijiet 
tal-UE u organizzazzjonijiet prinċipali tal-Ewropa u internazzjonali jiġu promossi. 

Fil-qasam ta' HCAIs, l-għanijiet ta' ħidma kienu li jrawmu l-istabbiliment ta' metodi ta' 
sorveljanza maċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC); ta' 
indikaturi biex jippermettu evalwazzjoni tal-implimentazzjoni u l-effettività ta' miżuri biex 
jipprevjenu u jikkontrollaw HCAIs u ta' gwida fuq l-aħjar prassi u rekwiżiti minimi ta' 
infrastruttura, kif ukoll bħala kurrikula ta' taħriġ għall-ħaddiema fil-kura tas-saħħa. 

3. GĦAŻLIET POLITIĊI 

3.1. Għażliet identifikati: 

Erba’ għażliet politiċi ġew ikkunsidrati bħala mezzi possibbli biex jissodisfaw l-għanijiet 
politiċi identifikati fis-sezzjoni ta' qabel. 
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(1) L-ebda azzjoni addizzjonali tal-UE – status quo: Taħt din l-għażla, l-Istati Membri, 
partijiet interessati u organizzazzjonijiet internazzjonali jkunu qed isegwu l-attivitajiet 
tagħhom rigward is-sikurezza tal-pazjent mingħajr l-ebda koordinazzjoni jew inċentivi 
oħra mill-Kummissjoni. 

(2) Kooperazzjoni msaħħa mal-Istati Membri u korpi oħra, appoġġjata minn gwida 
teknika: Taħt din l-għażla, il-Kummissjoni tkun qed issaħħaħ kooperazzjoni mal-Istati 
Membri u ma' korpi oħra. Il-Kummissjoni tista' pereżempju tiffoka aktar fuq is-
sikurezza tal-pazjent fil-Programm tas-Saħħa u l-Programm ta’ Qafas għal riċerka u 
żvilupp teknoloġiku. Il-Kummissjoni tista’ wkoll iżżid l-isforzi tagħha sabiex tħeġġeġ 
Stati Membri biex jikkooperaw fuq il-kwistjoni ta' HCAIs u biex jiżviluppaw gwida 
teknika permezz tal-ECDC u n-netwerk tal-korpi ta' sorveljanza. 

(3) Kooperazzjoni msaħħa mal-Istati Membri u korpi oħra, appoġġjati minn 
strumenti ta' liġi li ma torbotx, bħal Komunikazzjoni tal-Kummissjoni u 
Rakkomandazzjoni tal-Kunsill: Taħt din l-għażla, il-Kummissjoni ssaħħaħ 
kooperazzjoni mal-Istati Membri u korpi oħra u, wkoll, tiżviluppa Komunikazzjoni 
jew Rakkomandazzjoni tal-Kunsill fuq il-kwistjoni sabiex trawwem impenn lejn is-
sikurezza tal-pazjent fl-Istati Membri u tistipula serje ta' rakkomandazzjonijiet 
konkreti biex jitnaqqas in-numru ta' avvenimenti negattivi fis-sistemi ta' kura tas-
saħħa. 

(4) Kooperazzjoni msaħħa mal-Istati Membri u korpi oħra, appoġġjata minn xi 
strument regolatorju, bħal xi Deċiżjoni tal-Kummissjoni: Din l-għażla tkun 
tinvolvi estensjoni tat-tieni Għażla bi proposta leġislattiva bbażata fuq id-Deċiżjoni 
Nru 2119/98/KE li tindirizza ċerti aspetti tal-prevenzjoni u l-kontroll ta' HCAIs skont 
l-Artikolu 7 ta' din id-Deċiżjoni (Komitoloġija). Din il-proposta leġislattiva tista', 
madankollu, ma tindirizzax kwistjonijiet ġenerali fuq is-sikurezza tal-pazjent 
minħabba nuqqas ta' bażi legali xierqa. 

3.2. Għażliet li twarrbu fi stadju bikri 

Leġislazzjoni, li tinkludi Regolament jew Direttiva fuq is-sikurezza tal-pazjent, kienet 
eliminata peress li kien ser ikun diffiċli immens biex azzjoni leġislattiva speċifika u dettaljata 
li tkopri l-aspetti kollha tal-proposta fuq il-bażi ta' sussidjarjetà u proporzjonalità tkun 
iġġustifikata. 

4. ANALIŻI TAL-IMPATTI 

4.1. Metodoloġija użata fl-istima tal-impatti 

Sabiex jiġu evalwati l-impatti tal-għażliet politiċi differenti li jista' jkun hemm fuq is-saħħa u 
l-ekonomija, xenarji kwantitattivi ta' simulazzjoni ġew żviluppati biex jappoġġjaw l-istima 
tal-impatt. Dawn ix-xenarji jużaw biss dejta fl-ambjent ta' sptar, mhux għal kura tal-pazjent 
barra mill-isptar, peress li dan ta' qabel huwa ħafna aktar dokumentat minn dan tal-aħħar u 
huwa wkoll l-ambjent prinċipali għal HCAI. Minn issa, lakuni fid-dejta għall-UE ma 
ppermettewx li aħna nkunu nistgħu nistabbilixxu relazzjoni kawżali u diretta bejn politika 
tajba fuq-sikurezza tal-pazjent, sistemi u strutturi, u riżultati fuq is-sikurezza tal-pazjent. L-
estimi tagħna kienu għaldaqstant ibbażati fuq kemm is-sistemi tas-sikurezza tal-pazjent fl-
Istati Membri huma qrib ta' dik li ġeneralment titqies bħala l-aħjar prassi fil-litteratura. 
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Ix-xenarju tagħna għal-politika ġenerali fuq is-sikurezza tal-pazjent jibda mill-assunzjoni li 
riżultati fuq is-sikurezza tal-pazjent fi gruppi varji tal-Istati Membri huma differenti skont is-
sistemi implimentati u għaldaqstant huma mferrxin matul il-marġni ta' estimi ta' prevalenza 
misjuba fil-litteratura għal inċidenti relatati mal-isptar li l-firxa tagħhom hija bejn 7,5 % u 
16,6 % b'medja ta' 10 %. Aħna rrevedejna dan ix-xenarju globali billi żviluppajna, bis-saħħa 
ta' esperti mill-ECDC fuq il-kontroll ta' infezzjonijiet, xenarju separat għat-tnaqqis potenzjali 
f' avvenimenti relatati mal-HCAI biss. 

4.2. Impatti fuq is-Saħħa u l-Ekonomija 

Għażla politika 1 

L-istudju li jagħti appoġġ lil din l-istima tal-impatt jissuġġerixxi li taħt l-għażla tal-'ebda bdil 
fil-politika', jiġifieri l-ebda aktar azzjoni meħuda fuq is-sikurezza tal-pazjent fuq livell tal-UE, 
x'aktarx li l-UE tara madwar għaxar miljun avveniment negattiv relatat ma' dħul fi sptarijiet 
(inkluż dawk li huma relatati ma' infezzjonijiet) li minnhom 4,4 miljun ikunu jistgħu jiġu 
evitati, dan jirriżulta f'aktar minn 50,000 sena ta' persuna ta' żmien imqatta' żejjed fi dħul fi 
sptar li jista' jiġi evitat. 

Fuq il-bażi ta' stħarriġ nazzjonali li sar riċenti fuq il-prevalenza fl-Ewropa u mir-riżultati ta' 
programmi ta' sorveljanza tal-bacteraemia li tittieħed mill-isptar b'mod globali fi Stati Membri 
differenti, b'mod partikolari għal HCAI, jista' jiġi kkalkulat li HCAIs jaffetwaw bħala medja 
stima ta' 5 % tal-pazjenti ta' sptar u n-numru totali tal-pazjenti fi sptar li ħadu mill-anqas 
HCAI waħda kull sena fl-UE jista' jiġi stmat li hu ta' 4,1 miljun (b'inċidenza totali ta' 
4,5 miljun HCAI għal kull sena). Huwa stmat li jkun hemm madwar 37,000 mewta kull sena 
bħala konsegwenza ta' infezzjoni. 

Għażla politika 2 

Għal din l-għażla politika li teħtieġ kooperazzjoni msaħħa mal-Istati Membri u ma' korpi 
oħra, aħna assumejna li kien ser ikun hemm aktar progress, b'mod partikolari permezz ta’ 
qsim ta’ għarfien. Fix-xenarju ta' simulazzjoni tagħna l-Istati Membri tal-UE kollha li 
għandhom sistemi 'fqar' jew 'suffiċjenti' ta' rappurtaġġ u ta' tagħlim fuq is-sikurezza tal-
pazjent ikunu jistgħu għaldaqstant javvanzaw u jesperjenzaw rati ta' avvenimenti negattivi 
viċin tal-pajjiżi klassifikati li diġà għandhom sistemi 'tajba' ta' rappurtaġġ u ta' tagħlim fuq is-
sikurezza tal-pazjent. Dan ikun ifisser li minflok ikun hemm medja ta' 14 % ta' avvenimenti 
negattivi f'ammissjonijiet fi sptar, dawk il-pajjiżi jkunu jistgħu jersqu aktar viċin għall-
prestazzjoni tal-medja ta' pajjiżi li, fix-xenarju tagħna, għandhom 12 %. F'termini konkreti 
dan ikun ifisser li avvenimenti negattivi li jistgħu jiġu evitati jkunu mnaqqsa b'298,371 każ kif 
imqabbla max-xenarju ta' linja bażi, li jirriżulta wkoll fi tnaqqis ta' 3,450 sena personali 
mqatta' fi dħul fi sptar li jistgħu jiġu evitati. 

Fix-xenarju speċifiku tagħna fuq HCAIs aħna nassumu li kooperazzjoni msaħħa mal-Istati 
Membri u ma' korpi oħra, appoġġjata minn gwida teknika tkun tista' taħsad tnaqqis ta' total ta' 
5 % f'HCAI, xi kwart tat-tnaqqis potenzjali ta' inċidenti relatati ma' infezzjoni rappurtati fil-
litteratura. Fin-nuqqas ta' impenn politiku sabiex ikun hemm it-tibdil meħtieġ fl-
organizzazzjoni u fl-imġiba, huwa improbabbli li jintlaħaq tnaqqis ta' 20-30 % tal-HCAIs, (li 
jkun jeħtieġ programm intensiv ta' prevenzjoni u kontroll li jinkludi s-sorveljanza u t-taħriġ ta' 
impjegati fil-kura tas-saħħa). Aħna nassumu li suċċessi fi tnaqqis ta' HCAI huma applikabbli 
b'mod ġenerali, meta wieħed jikkunsidra li ċerti politiki fuq is-sikurezza relatata ma' 
infezzjonijijiet hija fis-seħħ fis-27 pajjiż tal-UE. 
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Tnaqqis proġettat ta' 5 % ikun, fix-xenarju ta' HCAI tagħna, jirriżulta f'225,000 inqas HCAIs 
kull sena. Meta mqabbel mat-tnaqqis fl-avvenimenti negattivi kollha, dan is-sehem għoli tat-
tnaqqis f'HCAIs huwa minħabba l-fatt li każijiet ta' HCAI huma l-aktar faċli u ħfief biex jiġu 
evitati. 225,000 każijiet jimplikaw tnaqqis konsiderevoli fil-piż ta' morbidità u mortalità tal-
HCAI. Tnaqqis ta' 5 % ikun jista' jsalva wkoll EUR 274 miljun fi nfiq fuq saħħa u 
jirrappreżenta qligħ ta' EUR 68,5 miljun fi produttività. 

Għażla politika 3 

Taħt din l-għażla, li tinkludi l-iżviluppar ta' strumenti ta' liġi li ma jorbtux bħal 
Komunikazzjoni jew Rakkomandazzjoni, livell għoli ta' impenn politiku mill-Istati Membri 
biex jieħdu azzjoni fuq is-sikurezza tal-pazjent ikun jista' jiġi miksub. L-ostakoli kollha fil-
kultura, fit-tmexxija, fis-sistema, fil-komunikazzjoni u fil-proċess għal titjib fis-sikurezza tal-
pazjent ikunu jistgħu jiġu indirizzati u l-HCAI tiġi integrata bħala parti mill-politika kollha 
fuq is-sikurezza tal-pazjent. Aħna nassumu benefiċċji sostanzjali għal din l-għażla, fejn is-
sjieda tal-Istati Membri hija l-ikbar. Għaldaqstant, fix-xenarju ġenerali tagħna taħt għażla 
politika 3, aħna assumejna impatt ikbar tal-livell ta' azzjoni tal-UE, bir-riżultat li l-pajjiżi 
kollha tal-UE javvanzaw għal-livelli relattivament aħjar ta' avvenimenti negattivi rrappurtati 
fil-litteratura. Dan ifisser li aħna nassumu li l-pajjiżi eżemplari jibqgħu effiċjenti kif inhuma u 
li l-Istati Membri l-oħra kollha jimxu lejn il-medja ta' 10 % ta’ avvenimenti negattivi 
rrappurtati ('tajba ħafna'). Din għadha biss stima konservattiva (meta wieħed jikkunsidra r-rata 
medja preventiva) pero' anki hekk aħna nkunu nistgħu nevitaw aktar minn 
750,000 avvenimenti negattivi li jistgħu jiġu evitati u nnaqqsu aktar minn 8000 sena ta' 
persuna ta' żmien żejjed fi dħul fi sptar. 

Għat-tnaqqis f'HCAI biss tax-xenarju tagħna aħna ħriġna b'suċċessi aktar tajba meta wieħed 
jikkunsidra li għall-infezzjonijiet, il-modi ta' kif jiġu kkontrollati huma mifhuma sew, u 
jistgħu jiġu mplimentati fi żmien qasir, u fuq kollox jistgħu jiġu evitati sewwa. Aħna nassumu 
li l-istima tat-tnaqqis tista' attwalment taħsad it-tnaqqis possibbli ta' 20 %, li jfisser tnaqqis ta' 
900,000 HCAIs kull sena, li jirriżulta fi frankar ta' EUR 1,10 biljun fi nfiq fuq saħħa pubblika 
u li jirrappreżenta qligħ ta' EUR 274 miljun fi produttività. 

Għażla politika 4 

Għal din l-għażla, il-kooperazzjoni msaħħa mal-Istati Membri u korpi oħra hija appoġġjata 
minn xi strument regolatorju, bħal xi Deċiżjoni tal-Kummissjoni. Deċiżjoni bħal din, 
madankollu, tista' tindirizza kwistjonijiet relatati mal-infezzjoni u mhux dawk relatati mas-
sikurezza tal-pazjent b'mod ġenerali u sistemiku, meta wieħed jikkunsidra n-nuqqas ta' bażi 
legali għal dan. Għaldaqstant, aħna nassumu li l-benefiċċji ġenerali tas-sikurezza tal-pazjent 
ikunu fil-firxa ta' dawk identifikati taħt l-għażla politika 2. 

Fil-każ ta' HCAI, aħna ma nassumux li l-benefiċċji ser ikunu akbar ħafna minn dawk 
identifikati fl-għażla politika 2. Dan hu peress li l-bażi legali tagħna ma tindirizzax l-għanijiet 
ta' ħidma kollha tal-proposta u, għaldaqsant, partijiet essenzjali tal-istrateġija integrata biex 
tiġġieled HCAIs ikunu jridu jitħallew barra. Bħala riżultat ta' dan, aħna ma nistennewx li din 
l-għażla tmur ħafna aħjar mill-għażla ta' kooperazzjoni msaħħa mal-Istati Membri (għażla 2). 
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4.3. Effetti ta' impjieg 

Fl-għażliet kollha tal-politika (bl-eċċezzjoni tal-istatus quo) effetti ta' impjieg li huma ftit 
pożittivi jistgħu jkunu mistennija minħabba l-bżonn ta' aktar riżorsi għal rapurtaġġ u 
sorveljanza kif ukoll bħala kontroll tal-infezzjoni f’istituzzjonijiet tal-kura tas-saħħa.  

Proġettat fuq sitwazzjoni tas-27 pajjiż tal-UE b'total ta' 2,88 miljun sodda, li timpjega 
infermier wieħed fuq kontroll tal-infezzjoni għal 600 sodda u li tassumi livell kurrenti ta' 
persunal ta' infermier wieħed fuq kontroll tal-infezzjoni għal 1000 sodda jkun ifisser li iridu 
jiġu impjegati 1,920 infermier żejjed. Jekk tikkalkula medja ta' spiża annwali ta' EUR 42,000 
għal kull infermier fuq kontroll tal-infezzjoni għall-UE, dan ikun ifisser infiq annwali żejjed 
ta' madwar EUR 80 miljun għall-għażla politika 2. Għall-għażla politika 3, aħna assumejna li 
infermier wieħed żejjed fuq kontroll tal-infezzjoni għal kull 250 sodda għandu jiġi impjegat, u 
dan jirriżulta fl-impjieg ta' 8,640 infermier żejjed u nfiq annwali ta' madwar EUR 363 miljun. 
L-effett tal-impjieg tal-għażla politika 4 tkun komparabbli ma dik tal-għażla politika 2. 

4.4. Impatt ambjentali 

Impatti ambjentali kienu jidhru ristretti primarjament għall-qasam speċifiku ta' infezzjonijiet 
assoċjati ma' kura tas-saħħa, u jistgħu jkunu konnessi biss ma' kawżi oħra ta' avvenimenti 
negattivi f'livell ħafna inqas. Taħt l-għażliet politiċi 2 u 3, hemm riskju li minħabba ż-żieda fl-
użu ta' prodotti medikali li jintremew wara li jintużaw u kimiċi diżinfettanti jkun hemm 
impatti ambjentali żgħar, pero' kien ferm diffiċli biex issir stima ta' dawn. L-impatti 
ambjentali ta' għażla politika 4 tkun komparabbli ma dik ta' għażla politika 2. 

5. TQABBIL TAL-GĦAŻLIET 

Sinottika ġenerali tal-għażliet politiċi differenti u l-livell ta' kemm ikunu jistgħu jiksbu l-
għanijiet speċifiċi identifikati huwa ppreżentat fit-tabella ta' hawn taħt. Il-figuri ġew aġġustati. 

 Għażla politika I Għażla politika II Għażla politika III  Għażla politika IV 

Għan speċifiku 1 

Li ċ-ċittadini tal-
UE jkunu protetti 
minn ħsara  

Ftit progress, li 
jseħħ bażikament 
f'pajjiżi fejn is-
sikurezza tal-
pazjent hija 
prijorità politika 

Tnaqqis ta' 
300,000 avveniment 
negattiv totali li 
jista' jiġi evitat 

Tnaqqis ta' 
750,000 avvenimen
t negattiv totali li 
jista' jiġi evitat 

 

 O b'titjib żgħir 
ħafna 

+ ++ + għal ++ 

Għan speċifiku 2 

Jingħata appoġġ 
lill-Istati Membri 
sabiex 
jimplimentaw 
strateġiji ta' 
sikurezza 

L-ebda appoġġ 
addizzjonali 

mogħti fuq livell 
tal-UE 

Ftit appoġġ 
addizzjonali mogħti 
fuq livell tal-UE 
permezz ta' gwida 
teknika fuq HCAI 

Sjieda politika u 
tmexxija tal-Istati 
Membri kollha, 
skambju tal-aħjar 
prassi 

Implimentazzjoni 
fl-iqsar żmien 
possibbli 

Sjieta politika jekk 
tkun akkumpanjata 

b'Rakkomandazzjoni
, Deċiżjoni tindirizza 
ftit aspetti tal-HCAI 

li tkun torbot 
legalment. 

 O + ++ + għal ++ 
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Għan speċifiku 3  

Titjib fil-fiduċja 
taċ-ċittadini tal-UE  O + ++ + għal ++ 

 

Ibbażata fuq it-tabella ta' hawn fuq, l-għażla politika ta' proposta għal Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni u Rakkomandazzjoni tal-Kunsill fuq is-sikurezza tal-pazjent u l-kwalità tas-
servizzi tas-saħħa, inklużi l-prevenzjoni u l-kontroll ta' HCAIs, dehret bħala l-aktar waħda 
preferuta. 

6. MONITORAĠĠ U VALUTAZZJONI 

Sett ta' indikaturi u dejta li jridu jinġabru kien propost sabiex ikun possibbli li fil-futur ikun 
hemm kejl tal-impatti ekonomiċi u soċjali tal-inizjattiva. Huwa previst li l-inizjattiva tas-
sikurezza tal-pazjent tiġi vvalutata b'mod globali, inkluż l-implimentazzjoni tar-
Rakkomandazzjoni, billi jkun hemm esperti esterni biex jassessjaw ir-rilevanza, l-effettivita' u 
l-effiċjenza tagħha. Din il-valutazzjoni tista' tkun parti minn proġett komprensiv ta' 
valutazzjoni għal inizjattivi differenti relatati mas-saħħa. 
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