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5. καλεί τα κράτη µέλη να διασφαλίσουν, 

στην παρούσα περίοδο οικονοµικής 

κρίσης, ότι τα συστήµατα υγειονοµικής 
περίθαλψης δεν θα επηρεαστούν από τα 
µέτρα λιτότητας και ότι χρηµατοδοτούνται 

επαρκώς και, ιδίως, να αποφύγουν τα 

πλέον ζηµιογόνα µέτρα, όπως τις 

βραχυπρόθεσµες εξοικονοµήσεις, τα οποία 

οδηγούν σε υψηλό κόστος µεσοπρόθεσµα 

και µακροπρόθεσµα και, αντ’ αυτού, να 

επικεντρωθούν στην περαιτέρω ανάπτυξη 

συστηµάτων υγείας υψηλής ποιότητας και 

απόδοσης· καλεί τα κράτη µέλη να 

εγγυηθούν επαρκή αριθµό επαγγελµατιών 

στον τοµέα της υγείας ή ειδικευµένων στην 

πρόληψη και τον έλεγχο των λοιµώξεων, 

καθώς επίσης νοσοκοµειακή υγιεινή για 

µια προσέγγιση περισσότερο 

επικεντρωµένη στους ασθενείς· 

5. καλεί τα κράτη µέλη να διασφαλίσουν, 

στην παρούσα περίοδο οικονοµικής 

κρίσης, ότι η ασφάλεια του ασθενούς δεν 
θα επηρεαστεί από τα µέτρα λιτότητας και 
ότι τα συστήµατα υγειονοµικής 
περίθαλψης χρηµατοδοτούνται επαρκώς 
και, ιδίως, να αποφύγουν τα πλέον 

ζηµιογόνα µέτρα, όπως τις 

βραχυπρόθεσµες εξοικονοµήσεις, τα οποία 

οδηγούν σε υψηλό κόστος µεσοπρόθεσµα 

και µακροπρόθεσµα και, αντ’ αυτού, να 

επικεντρωθούν στην περαιτέρω ανάπτυξη 

συστηµάτων υγείας υψηλής ποιότητας και 

απόδοσης· καλεί τα κράτη µέλη να 

εγγυηθούν επαρκή αριθµό επαγγελµατιών 

στον τοµέα της υγείας ή ειδικευµένων στην 

πρόληψη και τον έλεγχο των λοιµώξεων, 

καθώς επίσης νοσοκοµειακή υγιεινή για 

µια προσέγγιση περισσότερο 

επικεντρωµένη στους ασθενείς· 
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  80 α. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
ένα νοµοθετικό πλαίσιο το οποίο να 
ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων 
αντιβιοτικών φαρµάκων, για παράδειγµα 
υπό τη µορφή ενός νοµικού µέσου που θα 
διέπει τα αντιβιοτικά για ανθρώπινη 
χρήση, παρόµοιου µε αυτό που έχει ήδη 
προταθεί για τα αντιβιοτικά για χρήση 
από τα ζώα·  
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