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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив. 
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин:[...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за препоръка на Съвета относно безопасността на 
пациентите, включително превенцията и контрола на инфекциите, свързани със 
здравни грижи
(COM(2008)0837 – C6-0032/3009 – 2009/0003(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2008)0837),

– като взе предвид член 152, параграф 4 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът 
се е консултирал с него (С6-0032/3009), 

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становищата на комисията по заетост и социални въпроси, 
както и на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите 
(A6-0000/2009),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. отправя покана към Комисията да внесе съответните изменения в предложението 
си, съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3. отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, 
одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4. призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в предложението на Комисията;

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение1

Предложение за препоръка
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Според направените изчисления, в 
страните-членки на ЕС между 8 % и 12 
% от приетите в болница пациенти 

(2) Според направените изчисления, в 
страните-членки на ЕС между 8 % и 12 
% от приетите в болница пациенти 
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стават жертва на нежелани събития в 
процеса на получаване на здравни 
грижи.

стават жертва на нежелани събития в 
процеса на получаване на здравни 
грижи, като това засяга между 6,7 и 
15 милиона приети в болница 
пациенти и повече от 37 милиона 
пациенти, които са потърсили 
първична здравна помощ.

Or. fr

Обосновка

Важно е да се уточни и да се осъзнае обхвата на тази проблематика и последиците за 
общественото здраве. 

Изменение 2

Предложение за препоръка
Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Счита се, че инфекциите, 
свързани със здравни грижи, засягат 
средно един пациент на всеки 
двадесет или 4,1 милиона пациенти 
годишно в Европейския съюз и че 
близо 37 000 случаи на смърт годишно 
се дължат на последиците от 
подобна инфекция.

Or. fr

Обосновка

Важно е да се припомни, че инфекциите, свързани със здравни грижи, са сред най-
честите и фатални причини за неволна вреда.
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Изменение 3

Предложение за препоръка
Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Счита се, че при нежеланите 
събития, свързани със здравните 
грижи, инфекциите, свързани със 
здравни грижи лесно могат да бъдат 
избегнати. Необходимо е държавите-
членки да въведат инструменти за 
намаляване с 20% на броя на лица, 
засегнати ежегодно в Европа от 
нежелани събития. 

Or. fr

Обосновка

Проучванията на Европейската комисия потвърждават, че намаляване на 
нежеланите събития с 20% годишно може да бъде възможно, тъй като начините за 
борба с инфекциите са овладени и бързо могат да бъдат въведени. Инфекциите, 
свързани със здравните грижи, са причина за близо 37 000 случая на смърт годишно. 
Следователно е важно да се посочи цел за намаляване, която държавите-членки 
трябва да постигнат до 2015 г.

Изменение 4

Предложение за препоръка
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Средствата от областта на 
информационните и комуникационните 
технологии като електронни здравни 
досиета или електронна рецепта могат 
да допринесат за повишаването на 
безопасността на пациентите, например 
посредством системно наблюдение за 
потенциални взаимодействия на 
лекарствени продукти или алергии.

(11) Средствата от областта на 
информационните и комуникационните 
технологии като електронни здравни 
досиета или електронна рецепта могат 
да допринесат за повишаването на 
безопасността на пациентите, например 
посредством системно наблюдение за 
потенциални взаимодействия на 
лекарствени продукти или алергии, 
както се признава в препоръката на 
Комисията от 2 юли 2008 година 
относно трансграничната 
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оперативна съвместимост на 
системите за електронни здравни 
досиета1.
1 ОВ L 190 от 18.7.2008 г., стр. 37.

Or. fr

Изменение 5

Предложение за препоръка
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Наличните данни за инфекциите, 
свързани със здравните грижи, не са 
достатъчни, за да позволят на мрежите 
за наблюдение да извършат показателна 
съпоставка между различните 
институции, да проведат наблюдение на 
епидемиологията на патогените, 
свързани със здравните грижи, да 
извършат оценка и да зададат 
ръководни насоки за политиките за 
превенция и контрол на инфекции, 
свързани със здравни грижи. 
Следователно е необходимо да се 
създадат или укрепят системи за 
наблюдение на равнището на здравните 
учреждения, на регионално и на 
национално равнище.

(15) Наличните данни за инфекциите, 
свързани със здравните грижи, не са 
достатъчни, за да позволят на мрежите 
за наблюдение да извършат показателна 
съпоставка между различните 
институции, да проведат наблюдение на 
епидемиологията на патогените, 
свързани със здравните грижи, да 
извършат оценка и да зададат 
ръководни насоки за политиките за 
превенция и контрол на инфекции, 
свързани със здравни грижи. 
Следователно е необходимо да се 
създадат или укрепят системи за 
наблюдение на равнището на здравните 
учреждения, на регионално и на 
национално равнище. Подобряването 
на събирането на информация на 
регионално, национално и европейско 
равнище следва да позволи по-лесното 
установяване на пряка 
съотносителност между качеството 
на политиките, въведените системи 
и структури в областта на 
безопасността на пациентите и 
резултатите, получени в тази 
област.

Or. fr



PR\765642BG.doc 9/18 PE419.906v01-00

BG

Обосновка

Необходимо е да се подобрят системите за наблюдение с цел получаване на по-пълни 
данни относно инфекциите, свързани със здравни грижи, и за да може да се установи 
съотносителност между политиките, въведените системи и структури и получените 
резултати.  Това ще позволи подобряването на грижите, предоставяни на 
пациентите и намаляването на вътреболничните инфекции.

Изменение 6

Предложение за препоръка
Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) Необходимо е държавите-членки 
да могат да намалят броя на лицата, 
засегнати от инфекции, свързани със 
здравни грижи. Наред с различните 
възможни инструменти, е важно да 
се наеме голям брой медицински 
сестри или болногледачи, 
специализирани в контрола на 
инфекциите.

Or. fr

Обосновка

Проучванията на Европейската комисия потвърждават, че наемането на близо 8700 
медицински сестри и болногледачи, специализирани в контрола на инфекциите, е 
необходимо за бързото и ефикасно намаляване на инфекциите, свързани със здравни 
грижи. Оптималното отношение е 1 медицинска сестра/болногледач, 
специализиран(а) в инфекциите, свързани със здравни грижи за всеки 250 болнични 
легла.

Изменение 7

Предложение за препоръка
Част І - Глава І а (нова) - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

І а. ЦЕЛИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ

Or. fr
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Изменение 8

Предложение за препоръка
Част І - Глава І а (нова) - точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1) Държавите-членки следва да 
въведат инструменти за намаляване с 
20 %  броя на лицата, засегнати 
ежегодно в Европа от нежелани 
събития вследствие на здравни 
грижи, което съответства на целта 
за намаляване на тези събития с 900 
000 случая годишно до 2015 г.

Or. fr

Обосновка

Проучванията на Комисията потвърждават, че е възможно намаляване с 900 000 на 
нежеланите събития годишно, тъй като начините за борба с инфекциите са овладени 
и бързо могат да бъдат въведени. Инфекциите, свързани със здравните грижи, са 
причина за близо 37 000 случая на смърт годишно. Следователно е важно да се посочи 
цел за намаляване, която държавите-членки трябва да постигнат до 2015 г.

Изменение 9

Предложение за препоръка
Част І - Глава І а (нова) -  точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2) Наред с останалите инструменти 
държавите-членки следва да 
обмислят наемането на медицински 
сестри и болногледачи, 
специализирани в контрола на 
инфекциите, като целта за 2015 г. е 
отношение от 1 медицинска 
сестра/болногледач за 250 болнични 
легла.

Or. fr
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Обосновка

Проучванията на Комисията потвърждават, че наемането на близо 8700 медицински 
сестри и болногледачи, специализирани в контрола на инфекциите, е необходимо за 
бързото и ефикасно намаляване на инфекциите, свързани със здравни грижи. 
Оптималното отношение е 1 медицинска сестра/болногледач, специализиран(а) в 
инфекциите, свързани със здравни грижи за 250 болнични легла.

Изменение 10

Предложение за препоръка
Част І - Глава ІІ - Точка 1 - параграф а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) назначаване на компетентен орган 
или органи, отговорни за безопасността 
на пациентите на тяхната територия;

a) назначаване на компетентен орган 
или органи, отговорни за безопасността 
на пациентите в регионален и 
национален мащаб;

Or. fr

Обосновка

Важно е да се подчертае, че компетентният орган трябва да бъде поставен в мащаб, 
съответстващ на публичната администрация, натоварена да наблюдава 
общественото здраве. В някои държави-членки става въпрос за националните органи.

Изменение11

Предложение за препоръка
Част І - Глава ІІІ - Точка 1 - параграф б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) засилване на превенцията и контрола 
на инфекциите на ниво здравни 
учреждения;

б) засилване на превенцията и контрола 
на инфекциите на ниво здравни 
учреждения и гарантиране на най-
висока степен на чистота, хигиена и 
ако е необходимо - на асептика:

i) на материалите, свързани с 
приемането и престоя на 
пациентите;

ii) на медицинския и парамедицинския 
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материал, на електро-медицинските 
апарати за ползване от пациентите 
и на процеса на разпределяне на 
лекарствата;

iii) на санитарните структури за 
грижите, предоставяни на 
пациентите; 

Or. fr

Обосновка

С оглед предотвратяване на вътреболничните инфекции е необходимо гарантиране на 
най-висока възможна степен на чистота, хигиена и ако е необходимо - на асептика на 
всеки вид материали, с които пациентите имат контакт.

Изменение 12

Предложение за препоръка
Част І - Глава ІІІ - Точка 1 - параграф г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) насърчаване на образованието и 
обучението на здравните работници на 
равнище държави-членки и на ниво 
здравни учреждения;

d) насърчаване на образованието и 
обучението на здравните работници и 
на парамедицинския персонал на 
равнище държави-членки и на ниво 
здравни учреждения, с особено 
внимание към вътреболничните 
инфекции и резистентността на 
вирусите към антибиотиците;

Or. fr

Обосновка

Резистентността на вирусите към антибиотиците е една от основните причини за 
вътреболнични инфекции и трябва да бъде основна тема на обучението на 
медицинския персонал на всички нива. За намаляване на вътреболничните инфекции, е 
необходимо гарантиране на задълбочено и непрекъснато обучение на целия персонал, 
който работи в здравните структури.
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Изменение 13

Предложение за препоръка
Част І - Глава ІІІ - Точка 1 - параграф д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) подобряване на качеството на 
информацията, предоставяна на 
пациентите;

д) подобряване на качеството на 
информацията, предоставяна на 
пациентите посредством социално-
санитарната мрежа, но също така и 
чрез периодични информационни 
кампании във вестниците, по 
радиото, по телевизията и в 
интернет;

Or. fr

Обосновка

От съществено значение е на пациентите да се гарантира пълна информация 
относно рисковете, равнищата на безопасност и действащите мерки за избягване на 
грешките и вътреболничните инфекции. Следователно е важно редовно да се 
организират информационни кампании, като се използват различните видове медии.

Изменение 14

Предложение за препоръка
Част І - Глава ІІІ - Точка 1 - параграф е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) предоставяне на подкрепа за 
научноизследователска дейност.

е) предоставяне на подкрепа за 
научноизследователска дейност, наред с 
останалото и в областта на 
възможните медицински приложения 
на нанотехнологиите и 
наноматериалите.

Or. fr

Обосновка

Сред многобройните приложения на нанотехнологиите и наноматериалите, 
приложението им в областта на здравеопазването е едно от най-окуражаващите. 
Например промяната на наноструктурите на повърхностите на материалите, 
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използвани в строителството на болници с оглед те да бъдат по-чисти или стерилни 
може да бъде важен инструмент в борбата с инфекциите, свързани със здравните 
грижи.

Изменение 15

Предложение за препоръка
Част ІІ - Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЧАСТ ІІ: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЧАСТ ІІ: ДЕЙСТВИЯ НА 
КОМИСИЯТА

Or. fr

Обосновка
Сред многобройните приложения на нанотехнологиите и наноматериалите, 
приложението им в областта на здравеопазването е едно от най-окуражаващите. 
Например промяната на наноструктурите на повърхностите на материалите, 
използвани в строителството на болници с оглед те да бъдат по-чисти или стерилни 
може да бъде важен инструмент в борбата с инфекциите, свързани със здравните 
грижи.

Изменение 16

Предложение за препоръка
Част ІІ - параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Комисията е призована да 
изработи въз основа на 
Практическото ръководство за 
предотвратяване на вътреболнични 
инфекции, съставено през 2002 г. от 
Световната здравна организация1

документ за пациентите, свързан с 
предотвратяването на 
вътреболничните инфекции.
1СЗО, Практическото ръководство за 
предотвратяване на вътреболнични 
инфекции, първо издание, декември 
2002 г. (Второ издание, публикувано 
през 2008 г.)
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Or. fr

Обосновка

Основните практически насоки за контрола на инфекциите в здравните структури, 
съставени през  2003 г. от Световната здравна организация, представляват 
инструмент, който се оказа много полезен. При все това, те са насочени особено към 
здравния персонал. Един европейски документ, насочен специално към пациентите, 
може да се окаже важен в борбата с вътреболничните инфекции и би позволил 
пациентите да придобият основни познания в областта на безопасността на 
пациентите.

Изменение 17

Предложение за препоръка
Приложение І - ред 3 - колона 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инцидент, който причинява вреда на 
пациента. Под „вреда“ се разбира 
нарушение на структура или функция на 
тялото и/или неблагоприятна последица, 
произтичаща от това.

Инцидент, който причинява вреда на 
пациента, настъпил по време на 
медицински грижи. Под „вреда“ се 
разбира постоянно или временно 
нарушение на структура или функция на 
тялото и/или неблагоприятна последица, 
произтичаща от това.

Or. fr

Обосновка

Важно е сред нежеланите събития да се определи също така временна промяна на 
структура или на функция на организма. 

Изменение 18

Предложение за препоръка
Приложение 2 - Част 1 - точка 7 - буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) като насърчават 
научноизследователската дейност, 
наред с останалото и в медицинските 
приложения на нанотехнологиите и 
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наноматериалите. 

Or. fr

Обосновка

Сред многобройните приложения на нанотехнологиите и наноматериалите, 
приложението им в областта на здравеопазването е едно от най-окуражаващите. 
Например промяната на наноструктурите на повърхностите на материалите, 
използвани в строителството на болници с оглед те да бъдат по-чисти или стерилни 
може да бъде важен инструмент в борбата с инфекциите, свързани със здравните 
грижи.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Качеството на здравните грижи в Европа непрестанно се подобрява благодарение на 
медицинската наука, която постоянно напредва и позволява, наред с останалото, да се 
съкратят значително или дори да се избегнат периодите на престой в болница.

Въпреки това, медицинските дейности в някои случаи могат да доведат до вреди за 
здравето на пациентите. Ако някои нежелани въздействия са свързани с рискове, 
свойствени на интервенциите или на лекарствата, други са породени от медицински 
грешки, които биха могли да бъдат избегнати, или от инфекции, появили се на местата 
на медикаментозно лечение. 

Проучванията на Европейската комисия показват, че нежеланите събития настъпват 
при 8% до 12% от пациентите, приети в болница, в държавите-членки на Съюза. Това 
означава брой между 6,7 и 15 милиона пациенти, приети в болница. Към това се 
прибавят и 37 милиона пациенти годишно, потърсили първична здравна помощ, които 
са жертви на нежелани въздействия, свързани пряко с назначените грижи.

Сред най-честите нежелани въздействия, свързани с грижи, са инфекциите, получени в 
болниците и в други места за здравни грижи. Те засягат средно един от всеки двадесет 
пациенти, постъпили в болница, и общ брой от 4,1 милиона пациенти годишно. 

Още по-притеснително е, че всяка година вътреболничните инфекции причиняват 
смъртта на близо 37 000 души и са сред най-честите и фатални причини за неволна 
вреда. 

Сред факторите, които улесняват развитието и разпространението на вътреболничните 
инфекции, откриване:

 развитие на резистентност на вирусите към антибиотиците 
 висока степен на заетост на болничните легла
 увеличаване на прехвърлянията на пациентите
 недостатъчна степен на полагане на грижи за пациентите от страна на персонала
 недостатъчно спазване на хигиената на ръцете и различните практики за 

предотвратяване на инфекциите
 неправилно използване на медицинските принадлежности.

В повечето случаи, нежеланите въздействия, свързани със здравните грижи по 
принцип, и вътреболничните инфекции в частност, могат да бъдат избегнати. 
Диапазонът от 8 до 12 % пациенти, които всяка година претърпяват нежелани 
въздействия вследствие на получените медицински грижи, може и трябва да бъде 
намален.

За целта Европейският съюз и държавите-членки трябва на първо място да имат 
представа от размера на явлението чрез събиране на информация на регионално, 
национално и европейско равнище. Данните ще могат да послужат за по-сигурно 
установяване на съотносителност между качеството на политиките, въведените системи 
и структури и получените резултати при подобряването на безопасността на 
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пациентите.

Важно е също така държавите-членки да имат ясни цели в областта на подобряването 
на медицинските грижи, предоставяни на гражданите им. Следователно намаляване с 
20 % на инфекциите, свързани със здравните грижи до 2015 г. е желателна и възможна 
цел, тъй като начините за борба с инфекциите са овладени и бързо могат да бъдат 
въведени. Общественото здравеопазване е основно благо и право. 37 000 починали 
годишно от инфекции вследствие на медицински грижи е твърде висока и неприемлива 
цифра за гражданите на Европейския съюз.

За да се постигне до 2015 г. целта за намаляване на тези инфекции с 900 000 случая 
годишно (намаляване с 20%), държавите-членки и европейските институции са 
призовани да въведат в зависимост от компетенциите си, необходимите инструменти. 
По-специално и наред с другите политики е възможно:

 увеличаване на присъствието на медицински сестри и болногледачи, 
специализирани в контрола на инфекциите;

 насърчаване на образованието и обучението на здравния и парамедицинския 
персонал с особено внимание към вътреболничните инфекции и 
резистентността на вирусите, които ги причиняват, към антибиотиците;

 оказване на подкрепа за научноизследователската дейност в тази област с 
особено внимание към новите технологии.

При спазване на принципа на субсидиарност, европейските институции и по-специално 
Комисията, трябва да имат важна роля в тази област с оглед улесняване на обмена на 
данни и най-добри практики.  По-специално докладчикът счита, че е желателно 
Комисията да бъде призована да изработи документ за предотвратяване на 
вътреболнични инфекции за употреба от страна на пациентите и да го представи на 
Парламента и Съвета.

Като заключение, докладчикът желае да постави акцент върху необходимостта от 
намиране на конкретни и бързи отговори, които могат да доведат до конкретно и 
устойчиво намаляване на вътреболничните инфекции в Европа. Следователно тя счита 
за необходимо да бъдат поставени цели на държавите-членки, дори и те да не са със 
задължителна сила. Тя счита също така за необходимо да се поиска от Комисията да 
докладва на Парламента след три години относно напредъка, постигнат от държавите-
членки и Европейския съюз в тази област.


