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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata.)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes ieteikumam par pacientu drošību, ieskaitot veselības aprūpē 
iegūtu infekciju profilaksi un kontroli
(COM(2008)0837 – C6-0032/3009 – 2009/0003(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2008)0837),

– ņemot vērā EK līguma 152. panta 4. punktu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies 
(C6-0032/3009),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu, kā 
arī Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības 
komitejas atzinumus (A6-0000/2009),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 
2. punktu;

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā 
tekstā;

4. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas 
priekšlikumu;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Ieteikuma priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Lēš, ka ES dalībvalstīs no 8 % līdz 
12 % hospitalizēto pacientu, saņemot 
veselības aprūpi, cieš no nevēlamiem 
notikumiem.

(2) Lēš, ka ES dalībvalstīs no 8 % līdz 
12 % hospitalizēto pacientu, saņemot 
veselības aprūpi, cieš no nevēlamiem 
notikumiem un tas skar no 6,7 līdz 
15 miljoniem hospitalizēto pacientu un 
vairāk nekā 37 miljonus pacientu, kas 
lūguši primārās veselības aprūpes 
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pakalpojumus.

Or. fr

Pamatojums

Svarīgi ir precizēt un apzināties, cik plaša izplatīta ir šī problēma un kādā apjomā tā ietekmē 
sabiedrības veselību.

Grozījums Nr. 2

Ieteikuma priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2.a) Tiek lēsts, ka veselības aprūpē 
iegūtas infekcijas (HCAI) vidēji skar 
katru divdesmito pacientu, t. i., Eiropas 
Savienībā ik gadu 4,1 miljonu pacientu 
un ka gadā ir apmēram 37 000 nāves 
gadījumu, kuru cēlonis ir kāda no šīm 
infekcijām.

Or. fr

Pamatojums

Svarīgi ir atgādināt, ka veselības aprūpē iegūtas infekcijas (HCAI) ir viens no biežākajiem un 
potenciāli kaitīgākajiem cēloņiem, kuru dēļ tiek netīši apdraudēta veselība.

Grozījums Nr. 3

Ieteikuma priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6.a) Tiek uzskatīts, ka ar nevēlamiem 
veselības aprūpes notikumiem saistītās 
HCAI ir viegli novēršamas. Dalībvalstīm 
ir jāizstrādā pasākumi, ar kuru palīdzību 
par 20 % samazināt to personu skaitu, 
kuras katru gadu Eiropā skar nevēlami 
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notikumi. 

Or. fr

Pamatojums

Eiropas Komisijas pētījumi apstiprina, ka nevēlamos notikumus ir iespējams samazināt par 
20 % gadā, jo infekciju kontroles paņēmieni ir labi izstrādāti un ātri ieviešami. Veselības 
aprūpē iegūtās infekcijas ir cēlonis katru gadu apmēram 37 000 nāves gadījumu. Tāpēc 
svarīgi ir minēt mērķi, kas dalībvalstīm jāsasniedz līdz 2015. gadam.

Grozījums Nr. 4

Ieteikuma priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju instrumenti, piemēram, 
elektroniskās slimības vēstures vai e-
receptes, var uzlabot pacientu drošību, 
piemēram, sistemātiski uzraugot zāļu 
potenciālo mijiedarbību vai alerģijas.

(11) Kā atzīts Komisijas 2008. gada 
2. jūlija ieteikumā par elektronisko 
veselības karšu sistēmu pārrobežu 
sadarbspēju1, informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju instrumenti, 
piemēram, elektroniskās slimības vēstures 
vai e-receptes, var uzlabot pacientu 
drošību, piemēram, sistemātiski uzraugot 
zāļu potenciālo mijiedarbību vai alerģijas.
1 OV L 190, 18.7.2008., 37. lpp.

Or. fr

Grozījums Nr. 5

Ieteikuma priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Pieejamie dati par veselības aprūpē 
iegūtajām infekcijām nav pietiekami, lai 
veiktu izsmeļošus salīdzinājumus starp 
iestādēm, izmantojot uzraudzības tīklus, un 
lai uzraudzītu veselības aprūpē iegūtos 
patogēnus un novērtētu un izstrādātu 

(15) Pieejamie dati par veselības aprūpē 
iegūtajām infekcijām nav pietiekami, lai 
veiktu izsmeļošus salīdzinājumus starp 
iestādēm, izmantojot uzraudzības tīklus, un 
lai uzraudzītu veselības aprūpē iegūtos 
patogēnus un novērtētu un izstrādātu 
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politiku veselības aprūpē iegūtu infekciju 
profilaksei un kontrolei. Tāpēc veselības 
aprūpes iestāžu līmenī un reģionālā un 
valstu līmenī ir jāizveido uzraudzības
sistēmas vai jāstiprina tās.

politiku veselības aprūpē iegūtu infekciju 
profilaksei un kontrolei. Tāpēc veselības 
aprūpes iestāžu līmenī un reģionālā un 
valstu līmenī ir jāizveido uzraudzības 
sistēmas vai jāstiprina tās. Labāk 
apkopojot informāciju reģionālajā, valstu 
un Eiropas līmenī, varētu rasties iespēja 
vieglāk noteikt tiešas sakarības starp 
izstrādātajiem pacientu drošības politikas 
virzieniem, sistēmām un struktūrām, no 
vienas puses, un šajā jomā gūtajiem 
rezultātiem.

Or. fr

Pamatojums

Uzraudzības sistēmas ir jāuzlabo, lai iegūtu pilnīgākus datus par HCAI un lai varētu noteikt, 
kādas sakarības pastāv starp ieviestajiem politikas virzieniem, sistēmām un struktūrām, no 
vienas puses, un gūtajiem rezultātiem, no otras puses. Tas ļaus uzlabot pacientu aprūpi un 
samazināt slimnīcās iegūtas infekcijas.

Grozījums Nr. 6

Ieteikuma priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15.a) Dalībvalstīm ir jāspēj samazināt to 
personu skaitu, kuras skar HCAI. Ir 
iespējami dažādi pasākumi, kuru vidū 
jāizceļ tas, ka svarīgi ir pieņemt darbā 
vairāk māsu, kas specializējušās infekciju 
kontrolē.

Or. fr

Pamatojums

Eiropas Komisijas pētījumi apstiprina, ka ir jāpieņem darbā apmēram 8700 māsu, kas 
specializējušās infekciju kontrolē, lai tādējādi ātri un efektīvi samazinātu veselības aprūpē 
iegūtas infekcijas. Optimālā attiecība ir viena HCAI jomā specializējusies māsa uz katrām 
250 slimnīcas gultām.
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Grozījums Nr. 7

Ieteikuma priekšlikums
I daļa – Ia nodaļa (jauna) – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ia SAMAZINĀJUMA MĒRĶI

Or. fr

Grozījums Nr. 8

Ieteikuma priekšlikums
I daļa – Ia nodaļa (jauna) – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Dalībvalstīm vajadzētu izstrādāt 
pasākumus, ar kuru palīdzību par 20 % 
samazināt to personu skaitu, kuras 
veselības aprūpes rezultātā Eiropā katru 
gadu skar nevēlami notikumi; šis 
robežlielums atbilst mērķim šādus 
notikumus līdz 2015. gadam samazināt 
par 900 000 gadījumiem gadā.

Or. fr

Pamatojums

Komisijas pētījumi apstiprina, ka nevēlamos notikumus ir iespējams samazināt par 
900 000 gadījumiem gadā, jo infekciju kontroles paņēmieni ir labi zināmi un ātri ieviešami. 
Veselības aprūpē iegūtās infekcijas ir cēlonis apmēram 37 000 nāves gadījumu gadā. Tāpēc 
svarīgi ir minēt mērķi, kas dalībvalstīm jāsasniedz līdz 2015. gadam.

Grozījums Nr. 9

Ieteikuma priekšlikums
I daļa – Ia nodaļa (jauna) – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Dalībvalstīm vajadzētu paredzēt, ka 
viens no dažādiem pasākumiem ir pieņemt 



PE419.906v01-00 10/16 PR\765642LV.doc

LV

darbā māsas, kas specializējušās infekciju 
kontrolē, nosakot, ka objektīva, 
2015. gadā sasniedzama attiecība ir viena 
māsa uz 250 slimnīcas gultām. 

Or. fr

Pamatojums

Komisijas pētījumi apstiprina, ka ir jāpieņem darbā apmēram 8700 māsu, kas specializējušās 
infekciju kontrolē, lai tādējādi ātri un efektīvi samazinātu veselības aprūpē iegūtas infekcijas. 
Optimālā attiecība ir viena HCAI jomā specializējusies māsa uz 250 slimnīcas gultām.

Grozījums Nr. 10

Ieteikuma priekšlikums
I daļa – II nodaļa – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nozīmējot kompetento iestādi vai 
iestādes, kas ir atbildīgas par pacientu 
drošību attiecīgās valsts teritorijā,

(a) nozīmējot kompetento iestādi vai 
iestādes, kas ir atbildīgas par pacientu 
drošību reģionālā un valsts mērogā,

Or. fr

Pamatojums

Svarīgi ir uzsvērt, ka kompetentai iestādei jābūt iekļautai attiecīgajā par sabiedrības veselību 
atbildīgajā valsts pārvaldes līmenī. Atsevišķās dalībvalstīs tās ir valsts iestādes.

Grozījums Nr. 11

Ieteikuma priekšlikums
I daļa – III nodaļa – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) veicināt infekciju profilaksi un kontroli 
veselības aprūpes iestāžu līmenī;

(b) veicināt infekciju profilaksi un kontroli 
veselības aprūpes iestāžu līmenī un 
nodrošināt augstāku tīrības, higiēnas un, 
ja vajadzīgs, aseptikas pakāpi:

(i) ar pacientu uzņemšanu un uzturēšanos 
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saistītajam aprīkojumam,

(ii) medicīnas iekārtām un vidējā 
medicīnas personāla aprīkojumam, 
pacientu apkalpošanai izmantojamai 
elektriskajai medicīnas aparatūrai un zāļu 
sadales procesam,

(iii) sanitārajām iestādēm, kas paredzētas 
pacientu aprūpei;

Or. fr

Pamatojums

Lai novērstu nozokomiālās infekcijas, ir jānodrošina iespējami augstākā līmeņa tīrība, 
higiēna un, ja nepieciešams, aseptika visam aprīkojumam, ar ko kontaktā nonāk pacienti.

Grozījums Nr. 12

Ieteikuma priekšlikums
I daļa – III nodaļa – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) veicināt veselības aprūpes darbinieku 
izglītību un apmācību dalībvalstu un 
veselības aprūpes iestāžu līmenī,

(d) veicināt veselības aprūpes darbinieku 
un vidējā medicīnas personāla izglītību un 
apmācību dalībvalstu un veselības aprūpes 
iestāžu līmenī, īpašu uzmanību pievēršot 
nozokomiālajām infekcijām un vīrusu 
rezistencei pret antibiotikām,

Or. fr

Pamatojums

Vīrusu rezistencei pret antibiotikām ir viens no galvenajiem nozokomiālu infekciju cēloņiem, 
un tai jābūt vienai no galvenajām tēmām visu līmeņu veselības aprūpes darbinieku mācību 
programmā. Lai samazinātu nozokomiālās infekcijas, ir jānodrošina padziļināta un ilgstoša 
visu veselības aprūpes iestādēs strādājošo darbinieku izglītošana.
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Grozījums Nr. 13

Ieteikuma priekšlikums
I daļa – III nodaļa – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) uzlabot pacientiem sniegto informāciju, (e) uzlabot pacientiem sniegto informāciju, 
izmantojot sociālo un veselības aprūpes 
tīklu, kā arī regulārus informatīvus 
pasākumus žurnālos, radio, televīzijā un 
internetā,

Or. fr

Pamatojums

Būtiski ir nodrošināt pacientiem pilnīgu informāciju par riska faktoriem, drošības līmeņiem 
un spēkā esošajiem pasākumiem, lai izvairītos no kļūdām un nozokomiālām infekcijām. Tāpēc 
svarīgi ir regulāri organizēt informatīvus pasākumus, izmantojot dažādus plašsaziņas 
līdzekļus.

Grozījums Nr. 14

Ieteikuma priekšlikums
I daļa – III nodaļa – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) atbalstīt pētniecību. (f) atbalstīt pētniecību, tostarp par 
nanotehnoloģiju un nanomateriālu 
iespējamu izmantošanu medicīnā.

Or. fr

Pamatojums

Nanotehnoloģijām un nanomateriāliem ir daudz lietošanas iespēju, starp kurām viena no 
daudzsološākajām ir izmantošana medicīnā. Piemēram, cīnoties pret veselības aprūpē 
iegūtām infekcijām, nozīmīgs pasākums var būt slimnīcu celtniecībā izmantoto materiālu 
virsmu nanostruktūru pārveidošana, lai padarītu tās tīras vai sterilas.
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Grozījums Nr. 15

Ieteikuma priekšlikums
II daļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

II DAĻA. KOMISIJAS ZIŅOJUMS II DAĻA. KOMISIJAS PASĀKUMI

Or. fr

Pamatojums
Nanotehnoloģijām un nanomateriāliem ir daudz lietošanas iespēju, starp kurām viena no 
daudzsološākajām ir izmantošana medicīnā. Piemēram, cīnoties pret veselības aprūpē 
iegūtām infekcijām, nozīmīgs pasākums var būt slimnīcu celtniecībā izmantoto materiālu 
virsmu nanostruktūru pārveidošana, lai padarītu tās tīras vai sterilas.

Grozījums Nr. 16

Ieteikuma priekšlikums
II daļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Komisija ir aicināta izstrādāt 
pacientiem domātu dokumentu par 
nozokomiālu infekciju profilaksi un darīt 
to, pamatojoties uz Pasaules Veselības 
organizācijas 2002. gadā izstrādāto 
Praktisko rokasgrāmatu par nozokomiālu 
infekciju profilaksi1.
1PVO, Praktiska rokasgrāmata par 
nozokomiālu infekciju profilaksi, 
1. izdevums, 2002. gada decembris 
(2. izdevums publicēts 2008. gadā).

Or. fr

Pamatojums

Ļoti noderīgas ir pamatnostādnes, kas minētas praktiskajā rokasgrāmatā par infekciju 
kontroli veselības aprūpes iestādēs, kuru 2003. gadā izstrādāja Pasaules Veselības 
organizācija. Tomēr tās ir paredzētas tieši aprūpes darbiniekiem. Īpaši pacientiem domāts 
Eiropas dokuments var būt nozīmīgs līdzeklis nozokomiālu infekciju kontrolē, un tas ļautu 
pacientiem iegūt pamatzināšanas par pacientu drošību.
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Grozījums Nr. 17

Ieteikuma priekšlikums
1. pielikums – 3. rinda – 2. sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Notikums, kā rezultāts ir kaitējums 
pacientam. Kaitējums ir ķermeņa struktūras 
vai funkcijas apdraudējums un/vai kaitīga 
ietekme, ko tas izraisa.

Notikums medicīniskās aprūpes laikā, 
kura rezultāts ir kaitējums pacientam. 
Kaitējums ir ķermeņa struktūras vai 
funkcijas paliekošs vai pārejošs 
apdraudējums un/vai kaitīga ietekme, ko 
tas izraisa.

Or. fr

Pamatojums

Svarīgi ir norādīt, ka viens no nevēlamiem notikumiem ir arī pārejošs ķermeņa struktūras vai 
funkcijas apdraudējums. 

Grozījums Nr. 18

Ieteikuma priekšlikums
2. pielikums – 1. daļa – 7. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) veicinot pētniecību, tostarp par 
nanotehnoloģiju un nanomateriālu 
izmantošanu medicīnā.

Or. fr

Pamatojums

Nanotehnoloģijām un nanomateriāliem ir daudz lietošanas iespēju, starp kurām viena no 
daudzsološākajām ir izmantošana medicīnā. Piemēram, cīnoties pret veselības aprūpē 
iegūtām infekcijām, nozīmīgs pasākums var būt slimnīcu celtniecībā izmantoto materiālu 
virsmu nanostruktūru pārveidošana, lai padarītu tās tīras vai sterilas.



PR\765642LV.doc 15/16 PE419.906v01-00

LV

PASKAIDROJUMS

Veselības aprūpes kvalitāte Eiropā pastāvīgi uzlabojas, pateicoties medicīnas zinātnes 
nepārtrauktajai attīstībai, kas, starp citu, ļauj ievērojami samazināt hospitalizācijas laiku vai 
pat pavisam atteikties no tā.

Tomēr atsevišķos gadījumos medicīniskās darbības var nodarīt kaitējumu pacientu veselībai.
Dažas nevēlamas sekas ir saistītas ar riskiem, kas raksturīgi ārstēšanai vai medikamentiem, 
bet citu iemesls ir medicīniskas kļūdas, ko būtu bijis iespējams novērst, vai ārstniecības vietās 
gūtas infekcijas.

Eiropas Komisijas pētījumi rāda, ka nevēlami notikumi skar 8 līdz 12 % no Savienības 
dalībvalstīs hospitalizētajiem pacientiem. Tas nozīmē no 6,7 līdz 15 miljoniem hospitalizētu 
pacientu. Tiem jāpieskaita apmēram 37 miljoni pacientu, kas vērsušies pēc primārās veselības 
aprūpes un ik gadu kļūst par upuriem nevēlamām sekām, kas tieši saistītas ar pacientu aprūpi.

Vienas no visbiežāk sastopamām nevēlamām aprūpes sekām ir slimnīcās un citās aprūpes 
vietās iegūtas infekcijas. No kopējā pacientu skaita — 4,1 miljons gadā — šādas sekas skar 
vidēji katru divdesmito hospitalizēto pacientu.

Vēl satraucošāk ir tas, ka ik gadu nozokomiālās infekcijas izraisa nāvi apmēram 
37 000 cilvēku, un tās ir jāmin starp visbiežākajiem un vissmagākajiem netīša kaitējuma 
iemesliem.

Starp faktoriem, kas veicina nozokomiālo infekciju attīstību un izplatību, jāmin šādi:
 daļai vīrusu izveidojas rezistence pret antibiotikām;
 palielinātā gultu noslodze;
 pacientu pārvietošanas pieaugums;
 personāla nepietiekamā pacientu aprūpe;
 roku higiēnas nepietiekama ievērošana un citu infekciju profilakses pasākumu 

neievērošana;
 nepareiza ārstniecības ierīču izmantošana.

Lielākajā daļā gadījumu un kopumā ar veselības aprūpi saistītās nevēlamās sekas un arī 
nozokomiālās infekcijas ir iespējams novērst. Var un vajag samazināt kopējo to pacientu 
daudzumu (8–12 % ik gadu), kuri cieš no nevēlamiem blakusefektiem pēc aprūpes 
saņemšanas.

Šajā nolūkā Eiropas Savienībai un dalībvalstīm vispirms ir jāapzinās šīs parādības apjoms, 
apkopojot informāciju reģionu, valsts un Eiropas līmenī. Dati palīdzēs precīzāk noteikt 
sakarības starp ieviesto politikas virzienu, sistēmu un struktūru kvalitāti un rezultātiem, kas 
gūti pacientu drošības uzlabošanā.

Tāpat ir svarīgi, lai dalībvalstīm būtu skaidri mērķi savu pilsoņu veselības aprūpes 
uzlabošanas jomā. Tāpēc mērķis līdz 2015. gadam par 20 % samazināt ar veselības aprūpi 
saistītās infekcijas ir vēlams un iespējams, jo infekciju kontroles paņēmieni ir labi izstrādāti 
un strauji ieviešami. Sabiedrības veselība ir pamatvērtība, uz ko pilsoņiem ir tiesības. Tas, ka 
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ik gadus 37 000 pacientu mirst no infekcijām, kas iegūtas veselības aprūpes laikā, ir pārāk 
liels un Eiropas Savienības pilsoņiem nepieņemams skaitlis.

Lai līdz 2015. gadam sasniegtu mērķi samazināt šo infekciju skaitu par 900 000 gadā 
(samazinājums par 20 %), dalībvalstis un Eiropas iestādes ir aicinātas atbilstoši savām 
kompetencēm ieviest nepieciešamos pasākumus. Bez citiem politikas virzieniem iespējams:

 pastiprināt infekciju kontrolē specializētu māsu skaitu;
 sekmēt veselības aprūpes personāla un vidējā medicīnas personāla izglītību un 

apmācību, īpašu uzmanību pievēršot nozokomiālām infekcijām un to izraisītajai 
vīrusu rezistencei pret antibiotikām;

 atbalstīt pētniecību šajā jomā, īpašu uzmanību pievēršot jaunajām tehnoloģijām.

Ievērojot subsidiaritātes principu, Eiropas iestādēm un jo īpaši Komisijai jāuzņemas būtiska 
loma šajā jomā, lai atvieglotu datu un labākās prakses apmaiņu. Referente uzskata, ka ir 
ieteicams aicināt Komisiju izstrādāt pacientu lietošanai paredzētu dokumentu par 
nozokomiālo infekciju profilaksi un iesniegt to Parlamentam un Padomei.

Noslēgumā referente vēlas uzsvērt, ka nekavējoties jāsniedz konkrētas atbildes, kas ļautu 
panākt nozokomiālo infekciju tūlītēju un ilgstošu samazinājumu Eiropā. Tāpēc viņa uzskata, 
ka jānosaka dalībvalstīm paredzēti mērķi, pat ja tie nav saistoši. Tāpat referente uzskata, ka 
Komisija jāaicina 3 gadu laikā sniegt Parlamentam ziņojumu par dalībvalstu un Eiropas 
Savienības sasniegumiem šajā jomā.


