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PR_CNS_art51am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu. 
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos rekomendacijos dėl pacientų saugos ir su sveikatos priežiūra 
susijusių infekcijų prevencijos ir kontrolės
(COM(2008)0837 – C6-0032/2009 – 2009/0003(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2008)0837),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 152 straipsnio 4 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į 
Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0032/2009),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto 
nuomones (A6-0000/2009),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo 
pasiūlymą;

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

4. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos 
pasiūlymą;

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Nustatyta, kad ES valstybėse narėse 8–
12 % hospitalizuotų pacientų patiria 
nepageidaujamų reiškinių gaudami 
sveikatos priežiūros paslaugas.

(2) Nustatyta, kad ES valstybėse narėse 8–
12 % hospitalizuotų pacientų patiria 
nepageidaujamų reiškinių gaudami 
sveikatos priežiūros paslaugas, t. y. nuo 6,7 
iki 15 milijonų hospitalizuotų pacientų ir 
daugiau kaip 37 milijonai pacientų, kurie 
kreipėsi dėl pirminės sveikatos priežiūros 
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paslaugų;

Or. fr

Pagrindimas

Svarbu tiksliau nustatyti ir suprasti šios problemos mastą bei jos pasekmes visuomenės 
sveikatai.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Manoma, kad su sveikatos priežiūra 
susijusiomis infekcijomis užsikrečia 
vidutiniškai vienas pacientas iš 
dvidešimties, t. y. kasmet 4,1 milijono 
Europos Sąjungos pacientų, ir kad nuo 
tokių infekcijų kasmet miršta maždaug 
37 000 asmenų.

Or. fr

Pagrindimas

Svarbu priminti, kad su sveikatos priežiūra susijusios infekcijos yra viena iš dažniausiai 
pasitaikančių ir žalingiausių netyčinės žalos priežasčių.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Manoma, kad iš visų su sveikatos 
priežiūra susijusių nepageidaujamų 
reiškinių lengviausia išvengti su sveikatos 
priežiūra susijusių infekcijų. Būtina, kad 
valstybės narės parengtų priemones 
siekdamos 20 % sumažinti asmenų, kurie 
kasmet Europoje patiria nepageidaujamų 
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reiškinių, skaičių. 

Or. fr

Pagrindimas

Europos Komisijos atlikti tyrimai patvirtina, kad galima numatyti kasmet 20 % sumažinti 
nepageidaujamus reiškinius, kadangi kovos su infekcijomis būdus nesunku kontroliuoti ir 
galima greitai įgyvendinti. Nuo infekcijų, susijusių su sveikatos priežiūra, kasmet miršta apie 
37 000 asmenų. Taigi svarbu nurodyti tikslą sumažinti šį skaičių, kurį valstybės narės turėtų 
pasiekti iki 2015 m.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Informacijos ir komunikacijos 
technologijų priemonės, kaip antai 
elektroniniai sveikatos dokumentai ar e. 
receptai, gali reikšmingai padėti gerinti 
pacientą saugą, pavyzdžiui, sisteminiu 
būdu tikrinant galimas vaistų sąveikas ar 
alergiją vaistams.

(11) Informacijos ir komunikacijos 
technologijų priemonės, kaip antai 
elektroniniai sveikatos dokumentai ar e. 
receptai, gali reikšmingai padėti gerinti 
pacientą saugą, pavyzdžiui, sisteminiu 
būdu tikrinant galimas vaistų sąveikas ar 
alergiją vaistams, kaip konstatuojama 
Komisijos 2008 m. liepos 2 d. 
rekomendacijoje dėl tarpvalstybinio 
elektroninių sveikatos įrašų sistemų 
suderinamumo1.

1  OL L 190, 2008 7 18, p. 37.

Or. fr

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Su sveikatos priežiūra susijusių 
infekcijų duomenys nėra pakankami, kad 
būtų galima tinkamai lyginti atskiras 

(15) Su sveikatos priežiūra susijusių 
infekcijų duomenys nėra pakankami, kad 
būtų galima tinkamai lyginti atskiras 
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įstaigas naudojant priežiūros tinklus, 
stebėti su sveikatos priežiūra susijusių 
patogenų epidemiologiją ir vertinti bei 
formuoti su sveikatos priežiūra susijusių 
infekcijų prevencijos ir kontrolės politiką. 
Todėl reikėtų sukurti arba sustiprinti 
priežiūros sistemas sveikatos priežiūros 
įstaigų ir regioniniu bei nacionaliniu 
lygmenimis.

įstaigas naudojant priežiūros tinklus, 
stebėti su sveikatos priežiūra susijusių 
patogenų epidemiologiją ir vertinti bei 
formuoti su sveikatos priežiūra susijusių 
infekcijų prevencijos ir kontrolės politiką. 
Todėl reikėtų sukurti arba sustiprinti 
priežiūros sistemas sveikatos priežiūros 
įstaigų ir regioniniu bei nacionaliniu 
lygmenimis. Pagerinus informacijos 
rinkimą regionų, nacionaliniu ir Europos 
lygmenimis turėtų būti galima lengviau 
nustatyti tiesioginę vykdomos politikos 
kokybės, pacientų saugos srityje sukurtų 
sistemų ir institucijų bei gautų šios srities 
rezultatų priklausomybę.

Or. fr

Pagrindimas

Norint gauti išsamesnių su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų srities duomenų ir siekiant 
nustatyti vykdomos politikos, sukurtų sistemų bei institucijų ir gautų rezultatų tarpusavio 
priklausomybę reikia tobulinti priežiūros sistemas. Tai sudarytų sąlygas pagerinti pacientams 
teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas ir sumažinti infekcijų, kuriomis užsikrečiama 
ligoninėse, skaičių.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Būtina, kad valstybės narės 
sumažintų asmenų, kurie infekcijomis 
užsikrečia gaudami sveikatos priežiūros 
paslaugas, skaičių. Įgyvendinant įvairias 
numatytas priemones, taip pat svarbu 
įdarbinti daugiau slaugytojų infekcijų 
kontrolės specialistų.

Or. fr

Pagrindimas

Europos Komisijos atlikti tyrimai patvirtina, kad siekiant greitai ir veiksmingai sumažinti su 
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sveikatos priežiūros paslaugomis susijusių infekcijų skaičių būtina įdarbinti apie 8700 
slaugytojų infekcijų kontrolės specialistų. Optimalus santykis būtų tada, kai vienam 
slaugytojui (arba slaugytojai) su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų specialistui (-ei) tektų 
250 ligoninės lovų.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
I dalies I a skyriaus (naujo) antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ia. MAŽINIMO TIKSLAI

Or. fr

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
I dalies I a skyriaus (naujo) 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Valstybės narės turėtų parengti 
priemones siekdamos 20 % sumažinti 
asmenų, kurie kasmet Europoje patiria su 
sveikatos priežiūros paslaugomis susijusių 
nepageidaujamų reiškinių, skaičių, o 
tai atitinka tikslą iki 2015 m. kasmet 
sumažinti šių atvejų skaičių 900 000.

Or. fr

Pagrindimas

Komisijos atlikti tyrimai patvirtina, kad galima numatyti kasmet sumažinti nepageidaujamus 
reiškinius iki 900 000 atvejų, kadangi kovos su infekcijomis būdus nesunku kontroliuoti ir juos 
galima greitai parengti. Nuo infekcijų, susijusių su sveikatos priežiūra, kasmet miršta apie 
37 000 asmenų. Taigi svarbu nurodyti šio skaičiaus sumažinimo tikslą, kurį valstybės narės 
turėtų pasiekti iki 2015 m.
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
I dalies I a skyriaus (naujo) 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) Kartu su kitomis priemonėmis valstybės 
narės turėtų numatyti įdarbinti 
slaugytojus ar slaugytojas infekcijų 
kontrolės specialistus (-es) siekiant, kad 
iki 2015 m. vienam slaugytojui (-ai) tektų 
250 ligoninės lovų. 

Or. fr

Pagrindimas

Komisijos atlikti tyrimai patvirtina, kad siekiant greitai ir veiksmingai sumažinti su sveikatos 
priežiūros paslaugomis susijusių infekcijų skaičių būtina įdarbinti apie 8700 slaugytojų 
infekcijų kontrolės specialistų. Optimalus santykis būtų tada, jei 1 slaugytojui (slaugytojai) su 
sveikatos priežiūra susijusių infekcijų specialistui (-ei) tektų 250 ligoninės lovų.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
I dalies II skyriaus 1 punkto a dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) savo teritorijoje skirdamos 
kompetentingą instituciją (-as), atsakingas
už pacientų saugą;

(a) skirdamos kompetentingą instituciją (-
as), atsakingą (-as) už pacientų saugą 
regione ar šalyje;

Or. fr

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti, kad kompetentinga institucija turėtų būti skiriama atsižvelgiant į atitinkamą 
valstybinių valdžios institucijų, atsakingų už visuomenės sveikatą, lygmenį. Kai kuriose 
valstybėse narėse tai atlieka nacionalinės valdžios institucijos.
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
I dalies III skyriaus 1 punkto b dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) stiprinti infekcijų prevenciją ir kontrolę 
sveikatos priežiūros įstaigose;

(b) stiprinti infekcijų prevenciją ir kontrolę 
sveikatos priežiūros įstaigose ir užtikrinti 
aukščiausią švaros, higienos ir prireikus 
aseptikos lygį:

i) su pacientų priėmimu ir buvimu 
susijusių priemonių;

ii) medicinos pagalbos ir viduriniojo 
medicinos personalo naudojamų 
priemonių, pacientams naudojamų 
elektrinių medicinos prietaisų ir vaistų 
platinimo proceso;

iii) pacientų slaugai skirtų sanitarinių 
įrenginių;

Or. fr

Pagrindimas

Norint išvengti infekcijų, kuriomis užsikrečiama ligoninėse, reikia užtikrinti kuo didžiausią 
visų priemonių, su kurias pacientai turi sąlytį, švarą, higieną ir prireikus aseptiką.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
I dalies III skyriaus 1 punkto d dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) skatinti sveikatos priežiūros sistemos 
darbuotojų lavinimą ir mokymą valstybių 
narių ir sveikatos priežiūros įstaigų 
lygmenimis;

(d) skatinti sveikatos priežiūros sistemos 
darbuotojų ir viduriniojo medicinos 
personalo lavinimą ir mokymą valstybių 
narių ir sveikatos priežiūros įstaigų 
lygmenimis, ypatingą dėmesį skiriant 
infekcijoms, kuriomis užsikrečiama 
ligoninėse, ir virusų atsparumui 
antibiotikams;

Or. fr
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Pagrindimas

Virusų atsparumas antibiotikams yra viena pagrindinių priežasčių, dėl kurių ligoninėse 
užsikrečiama infekcijomis, taigi tai turėtų būti svarbiausia visų lygių sveikatos priežiūros 
personalo mokymo tema. Norint, kad sumažėtų infekcijų, kuriomis užsikrečiama ligoninėse, 
skaičius, reikia užtikrinti išsamų ir nuolatinį visų sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių 
asmenų mokymą.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
I dalies III skyriaus 1 punkto e dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) gerinti pacientams teikiamą 
informaciją;

(e) gerinti pacientams teikiamą informaciją
naudojant socialinį ir sanitarinį tinklą, 
taip pat vykdant periodines informavimo 
laikraščiuose, per radiją, televiziją ir 
internetą kampanijas;

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant išvengti klaidų ir infekcijų, kuriomis užsikrečiama ligoninėse, labai svarbu užtikrinti, 
kad pacientai gautų išsamią informaciją apie gresiančius pavojus, saugos lygius ir taikomas 
priemones. Taigi svarbu nuolat organizuoti informavimo kampanijas ir joms naudoti įvairias 
žiniasklaidos priemones.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
I dalies III skyriaus 1 punkto f dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) remti mokslinius tyrimus. (f) remti mokslinius tyrimus, taip pat 
galimo nanotechnologijų ir 
nanomedžiagų taikymo medicinoje 
tyrimus.

Or. fr

Adlib Express Watermark



PR\765642LT.doc 13/17 PE419.906v01-00

LT

Pagrindimas

Iš daugelio nanotechnologijų ir nanomedžiagų taikymo galimybių labiausiai teikia vilčių jų 
taikymas sveikatos priežiūros srityje. Pavyzdžiui, medžiagų, naudojamų ligoninių statyboje, 
paviršių nanostruktūros modifikavimas siekiant, kad ligoninės būtų švarios arba sterilios, 
galėtų būti svarbi priemonė kovojant su infekcijomis, kuriomis užsikrečiama gaunant 
sveikatos priežiūros paslaugas.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
II dalies antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II DALIS. KOMISIJOS ATASKAITA II DALIS. KOMISIJOS VEIKLA

Or. fr

Pagrindimas
Iš daugelio nanotechnologijų ir nanomedžiagų taikymo galimybių vienas iš labiausiai 
padrąsinamų yra  jų taikymas sveikatos priežiūros srityje. Pavyzdžiui, medžiagų, naudojamų 
ligoninių statyboje, paviršių nanostruktūros modifikavimas siekiant, kad ligoninės būtų 
švarios ar sterilios, galėtų būti svarbi priemonė kovojant su infekcijomis, kuriomis 
užsikrečiama gaunant sveikatos priežiūros paslaugas.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
II dalies 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Komisija raginama pagal Pasaulio 
sveikatos organizacijos 2002 m. parengtą 
Praktinį vadovą hospitalinių infekcijų 
prevencijos tema1 parengti pacientams 
skirtą dokumentą dėl infekcijų, kuriomis 
užsikrečiama ligoninėse.
1PSO, Praktinis vadovas hospitalinių 
infekcijų prevencijos tema, pirmasis 
leidimas, 2002 m. gruodžio mėn. (antrasis 
leidimas paskelbtas 2008 m.)

Or. fr
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Pagrindimas

Paaiškėjo, kad Praktinis vadovas hospitalinių infekcijų kontrolės tema, kurį Pasaulio 
sveikatos organizacija parengė 2003 m., yra labai naudingas dokumentas. Tačiau jis visų 
pirma skirtas sveikatos priežiūros darbuotojams. Pacientams skirtas Europos lygio 
dokumentas gali būti svarbus kovojant su infekcijomis, kuriomis užsikrečiama ligoninėse, ir 
sudarytų galimybę pacientams įgyti svarbiausių žinių pacientų saugos srityje.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
I priedo 3 eilutės 2 stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Incidentas, dėl kurio pacientas patiria žalą. 
Žala reiškia kūno dalies pažeidimą arba 
funkcijos sutrikimą ir (arba) bet kokį jo 
sukeltą žalingą poveikį.

Sveikatos priežiūros metu įvykęs 
incidentas, dėl kurio pacientas patiria žalą. 
Žala reiškia nuolatinį ar laikiną kūno 
dalies pažeidimą arba funkcijos sutrikimą 
ir (arba) bet kokį jo sukeltą žalingą 
poveikį.

Or. fr

Pagrindimas

Apibrėžiant nepageidaujamus reiškinius svarbu taip pat apibūdinti laikiną kūno dalies 
pažeidimą arba organizmo funkcijos sutrikimą. 

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
2 priedo 1 dalies 7 aa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) taip pat skatindamos 
nanotechnologijų ir nanomedžiagų 
taikymo medicinoje tyrimus.

Or. fr

Pagrindimas

Iš daugelio nanotechnologijų ir nanomedžiagų taikymo galimybių vienas iš labiausiai 
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padrąsinamų yra jų taikymas sveikatos priežiūros srityje. Pavyzdžiui, medžiagų, naudojamų 
ligoninių statyboje, paviršių nanostruktūros modifikavimas siekiant, kad ligoninės būtų 
švarios ar sterilios, galėtų būti svarbi priemonė kovojant su infekcijomis, kuriomis 
užsikrečiama gaunant sveikatos priežiūros paslaugas.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Sveikatos priežiūros kokybė Europoje nuolat gerėja dėl nuolat tobulėjančio medicinos 
mokslo, tad gydymas ligoninėje pastebimai trumpėja arba jo visai išvengiama.

Tačiau kartais teikiant medicinos paslaugas pacientų sveikatai pakenkiama. Vieni 
nepageidaujami padariniai susiję su operacijų ar vaistų keliama grėsme, kiti atsiranda dėl 
vengtinų medikų klaidų ar gydymo įstaigose plintančių infekcijų. 

Iš Europos Komisijos tyrimų matyti, kad ES valstybėse narėse nepageidaujamų reiškinių
patiria 8─12 % hospitalizuotų pacientų. Skaičiais tai sudaro nuo 6,7 iki 15 milijonų ligonių. 
Prie to prisideda dar 37 milijonai pacientų, kurie kreipiasi dėl pirminės sveikatos priežiūros ir 
kasmet patiria su sveikatos priežiūros paslaugomis tiesiogiai susijusių nepageidaujamų
padarinių.

Tarp dažniausiai pasitaikančių nepageidaujamų sveikatos priežiūros padarinių – infekcijos, 
kuriomis užsikrečiama ligoninėse ar kitose sveikatos priežiūros įstaigose. Su tuo susiduria 
vienas iš dvidešimties hospitalizuojamų pacientų, iš viso – 4,1 milijono pacientų per metus.

Dar didesnį rūpestį kelia tai, kad nuo infekcijų ligoninėse kasmet miršta apie 37 000 žmonių, 
šios infekcijos yra tarp dažniausiai pasitaikančių ir kenksmingiausių netyčinės žalos 
priežasčių. 

Veiksniai, skatinantys infekcijų ligoninėse gausėjimą ir plitimą: 
 virusų atsparumo antibiotikams didėjimas; 
 didelis lovų užimtumas; 
 pacientų perkėlimo didėjimas; 
 nepakankamas darbuotojų rūpinimosi pacientais lygis; 
 nepakankama rankų higiena ir nepakankamas įvairių infekcijos prevencijos priemonių 

naudojimas;  
 netinkamas medicinos priežiūros prietaisų naudojimas. 

Daugeliu atvejų galima išvengti su sveikatos priežiūra susijusių nepageidaujamų padarinių, 
ypač infekcijų, kuriomis užsikrečiama ligoninėse. 8─12 proc. pacientų, kasmet dėl sveikatos 
priežiūros paslaugų patiriančių nepageidaujamus sveikatos padarinius, rodiklį būtina mažinti.  

Dėl to Europos Sąjunga ir valstybės narės, rinkdamos informaciją regionų, nacionaliniu ir 
Europos lygiu, pirmiausia turi suvokti, koks yra aprašomo reiškinio mastas. Remiantis 
duomenimis, galima sukurti tvirtesnį ryšį tarp įgyvendinamos politikos, sistemų bei 
struktūrinių padalinių kokybės ir rezultatų, gautų gerinant pacientų sveikatos apsaugą. 

Taip pat svarbu, kad valstybės narės turėtų aiškius tikslus jų piliečiams teikiamos sveikatos 
priežiūros srityje. Taigi norimas ir siektinas tikslas nuo dabar iki 2015 m. yra 20 proc. 
sumažinti su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų mastą, kadangi kovos su infekcijomis
būdai yra gerai kontroliuojami ir lengvai įgyvendinami. Visuomenės sveikata yra pirminė 
vertybė ir teisė. 37 000 mirčių per metus dėl su sveikatos priežiūros paslaugomis susijusių
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infekcinių ligų – per didelė ir Europos Sąjungos piliečiams nepriimtina žala.   

Siekiant iki 2015 m. įgyvendinti norimą tikslą – sumažinti infekcijų skaičių 900 000 atvejų 
per metus (arba 20 proc.), valstybės narės ir Europos institucijos, kiekviena pagal savo 
kompetenciją, turi taikyti reikalingas priemones. Tarp kitų tikslų ypač svarbu:  

 užtikrinti bendrosios praktikos slaugytojų, kurie specializuojasi infekcijų kontrolės 
srityje, buvimą; 

 remti sveikatos darbuotojų ir paramedicinos darbuotojų švietimą ir mokymą, ypač 
daug dėmesio skiriant ligoninėse plintančioms infekcinėms ligoms ir jas sukeliančių 
virusų atsparumui antibiotikams; 

 remti šios srities tyrimus, ypač daug dėmesio kreipti į naujas technologijas. 

Laikydamosi subsidiarumo principo, Europos institucijos ir Komisija turi šioje srityje ypač 
bendradarbiauti, kad gerėtų informacijos mainai ir dalijimasis gerąja patirtimi. Pranešėja 
pabrėžia, kad reikia raginti Komisiją parengti pacientams skirtą dokumentą, susijusį su 
infekcijų ligoninėse prevencija, ir jį pateikti Parlamentui ir Tarybai.

Pranešėja primena, kad būtina pateikti konkrečius ir greitus atsakymus, į kuriuos atsižvelgiant 
su sveikatos priežiūros Europos ligoninėse teikimu susijusių infekcijų sumažėtų. Taigi ji 
teigia, kad reikia nustatyti tikslus valstybėms narėms, net jei jie nebūtų privalomi. Taip pat ji 
mano, kad reikia prašyti Komisiją po trijų metų pateikti Parlamentui valstybių narių ir 
Europos Sąjungos šioje srityje padarytos pažangos ataskaitą.
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