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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziţie existentă pe care Parlamentul doreşte să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidenţiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.



PR\765642RO.doc 3/17 PE419.906v01-00

RO

CUPRINS

Pagina

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN..............5

EXPUNERE DE MOTIVE...................................................................................................16



PE419.906v01-00 4/17 PR\765642RO.doc

RO



PR\765642RO.doc 5/17 PE419.906v01-00

RO

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de recomandare a Consiliului privind siguranţa pacienţilor, 
inclusiv prevenirea şi controlul infecţiilor asociate asistenţei medicale
(COM(2008)0837 – C6-0032/3009 – 2009/0003(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2008)0837),

– având în vedere articolul 152 alineatul (4) din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost 
consultat de către Consiliu (C6-0032/2009),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară şi 
avizele Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale şi al Comisiei pentru 
piaţa internă şi protecţia consumatorilor (A6-0000/2009),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. invită Comisia să îşi modifice propunerea în consecinţă, în conformitate cu articolul 250 
alineatul (2) din Tratatul CE;

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul, în cazul în care intenţionează să se îndepărteze 
de la textul aprobat de acesta;

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în 
mod substanţial propunerea Comisiei;

5. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de recomandare
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se estimează că, în statele membre ale 
UE, între 8% şi 12% din pacienţii 
spitalizaţi suferă din cauza evenimentelor 
adverse în timp ce li se acordă asistenţă 
medicală.

(2) Se estimează că, în statele membre ale 
UE, între 8% şi 12% din pacienţii 
spitalizaţi suferă din cauza evenimentelor 
adverse în timp ce li se acordă asistenţă 
medicală, fapt care afectează între 6,7 şi 
15 milioane de pacienţi spitalizaţi, şi că 
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mai bine de 37 de milioane de pacienţi au 
apelat la îngrijirile medicale de bază.

Or. fr

Justificare

Este important să specificăm şi să conştientizăm dimensiunea acestei probleme şi 
consecinţele implicate pentru sănătatea publică.

Amendamentul 2

Propunere de recomandare
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Se estimează că infecţiile asociate 
asistenţei medicale afectează în medie un 
pacient din douăzeci, adică 4,1 milioane 
de pacienţi în Uniunea Europeană în 
fiecare an, şi că aproximativ 37 000 de 
decese care au loc anual se datorează 
consecinţelor unei astfel de infecţii.

Or. fr

Justificare

Este important să amintim faptul că infecţiile asociate asistenţei medicale (IAM) se numără 
printre cele mai frecvente şi mai dăunătoare cauze de prejudiciu involuntar.

Amendamentul 3

Propunere de recomandare
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Se estimează că infecţiile sunt 
evenimentele adverse asociate asistenţei 
medicale, care pot fi uşor evitate. Este 
necesar ca statele membre să creeze 
instrumente pentru reducerea cu 20% a 
numărului de persoane afectate în fiecare 
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an în Europa de evenimente nedorite.

Or. fr

Justificare

Studiile Comisiei Europene confirmă faptul că este posibilă o reducere anuală cu 20% a 
evenimentelor nedorite, deoarece modalităţile de combatere a infecţiilor sunt atent controlate 
şi pot fi aplicate rapid. Infecţiile asociate îngrijirilor medicale cauzează aproximativ 37 000 
de decese anual. Astfel, este importantă specificarea unui obiectiv de reducere pe care statele 
membre să-l atingă până în 2015.

Amendamentul 4

Propunere de recomandare
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Instrumentele tehnologiei informaţiei 
şi comunicaţiilor, cum ar fi dosarele 
medicale electronice sau e-reţetele pot 
contribui la ameliorarea siguranţei 
pacienţilor, de exemplu prin organizarea 
sistematică de verificări („screening”) de 
depistare a interacţiunilor posibile între 
medicamente sau a alergiilor la 
medicamente.

(11) Instrumentele tehnologiei informaţiei 
şi comunicaţiilor, cum ar fi dosarele 
medicale electronice sau e-reţetele pot 
contribui la ameliorarea siguranţei 
pacienţilor, de exemplu prin organizarea 
sistematică de verificări („screening”) de 
depistare a interacţiunilor posibile între 
medicamente sau a alergiilor la 
medicamente, aşa cum se recunoaşte în 
Recomandarea Comisiei din 2 iulie 2008 
privind interoperabilitatea 
transfrontalieră a sistemelor de evidenţă 
electronică a datelor medicale1.
1 JO L 190, 18.7.2008, p. 37.

Or. fr

Amendamentul 5

Propunere de recomandare
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Nu sunt disponibile date suficiente (15) Nu sunt disponibile date suficiente 
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privind infecţiile asociate asistenţei 
medicale, care să le permită reţelelor de 
supraveghere comparaţii semnificative 
între instituţii, monitorizarea 
epidemiologiei agenţilor patogeni asociaţi 
asistenţei medicale, precum şi evaluarea şi 
orientarea politicilor referitoare la 
prevenirea şi controlul infecţiilor asociate 
asistenţei medicale. Prin urmare, ar trebui 
stabilite sisteme de supraveghere sau 
consolidate cele care există, la nivelul 
instituţiilor care oferă asistenţă medicală, la 
nivel regional şi naţional.

privind infecţiile asociate asistenţei 
medicale, care să le permită reţelelor de 
supraveghere comparaţii semnificative 
între instituţii, monitorizarea 
epidemiologiei agenţilor patogeni asociaţi 
asistenţei medicale, precum şi evaluarea şi 
orientarea politicilor referitoare la 
prevenirea şi controlul infecţiilor asociate 
asistenţei medicale. Prin urmare, ar trebui 
stabilite sisteme de supraveghere sau 
consolidate cele care există, la nivelul 
instituţiilor care oferă asistenţă medicală, la 
nivel regional şi naţional. Îmbunătăţirea 
colectării de date la nivel regional, 
naţional şi european ar trebui să permită 
efectuarea într-un mod mai uşor a 
corelaţiilor directe dintre calitatea 
politicilor, sistemelor şi structurilor create 
în materie de siguranţa pacienţilor şi 
rezultatele obţinute în acest domeniu.

Or. fr

Justificare

Este necesară îmbunătăţirea sistemelor de supraveghere, pentru a obţine date mai detaliate 
în legătură cu IAM şi pentru a putea realiza corelaţii între politicile, sistemele şi structurile 
instituite şi rezultatele obţinute. Acest lucru va permite îmbunătăţirea asistenţei medicale 
asigurate pacienţilor şi reducerea infecţiilor apărute în spitale.

Amendamentul 6

Propunere de recomandare
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Este necesar ca statele membre să 
poată reduce numărul persoanelor 
afectate de infecţiile asociate asistenţei 
medicale. Printre diferitele instrumente 
care pot fi avute în vedere, este important 
să se recruteze asistente sau asistente 
specializate în controlul infecţiilor.

Or. fr
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Justificare

Studiile Comisiei Europene confirmă faptul că, pentru o reducere rapidă şi eficientă a 
infecţiilor asociate asistenţei medicale este necesară recrutarea a aproximativ 8 700 de 
infirmieri şi infirmiere cu specializare în controlul infecţiilor. Le rapport optimal est de 1 
infirmier/ère spécialisé en IAS tous les 250 lits d'hôpital.

Amendamentul 7

Propunere de recomandare
Partea I – Capitolul Ia (nou) – Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ia. OBIECTIVE DE REDUCERE

Or. fr

Amendamentul 8

Propunere de recomandare
Partea I – Capitolul Ia (nou) – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre trebuie să creeze 
instrumentele necesare pentru reducerea 
cu 20% a numărului persoanelor afectate 
anual de evenimente nedorite, după ce au 
beneficiat de asistenţă medicală, procent 
care corespunde obiectivului de reducere 
a numărului acestor evenimente cu 
900 000 pe an, până în 2015.

Or. fr

Justificare

Studiile Comisiei Europene confirmă faptul că este posibilă o reducere anuală cu 900 000 a 
evenimentelor nedorite, deoarece modalităţile de combatere a infecţiilor sunt atent controlate 
şi pot fi aplicate rapid. Infecţiile asociate asistenţei medicale cauzează aproximativ 37 000 de 
decese anual. Astfel, este importantă specificarea unui obiectiv de reducere pe care statele 
membre să-l atingă până în 2015.
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Amendamentul 9

Propunere de recomandare
Partea I – Capitolul Ia (nou) – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre trebuie să aibă în 
vedere, printre diferitele instrumente, 
recrutarea unor asistente sau a unor 
asistente specializate în controlul 
infecţiilor, care să corespundă unui 
raport obiectiv pentru 2015 de o asistentă 
sau un asistent la fiecare 250 de paturi de 
spital. 

Or. fr

Justificare

Studiile Comisiei confirmă faptul că, pentru o reducere rapidă şi eficientă a infecţiilor 
asociate îngrijirilor medicale este necesară recrutarea a aproximativ 8 700 de infirmieri şi 
infirmiere cu specializare în controlul infecţiilor. Raportul optim este de 1 infirmier 
specializat /infirmieră specializată în IAM la 250 de paturi de spital.

Amendamentul 10

Propunere de recomandare
Partea I – Capitolul II – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) desemnarea autorităţii sau a autorităţilor 
competente responsabilă (responsabile) 
pentru siguranţa pacienţilor pe teritoriul 
lor;

(a) desemnarea autorităţii sau a autorităţilor 
competente responsabilă (responsabile) 
pentru siguranţa pacienţilor la nivel 
regional şi naţional;

Or. fr

Justificare

Este important să subliniem faptul că autoritatea competentă trebuie să se situeze la un nivel 
corespunzător administraţiei publice care are responsabilitatea supravegherii sănătăţii 
publice. În anumite state membre, acestea sunt autorităţile naţionale.
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Amendamentul 11

Propunere de recomandare
Partea I – Capitolul III – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) consolidarea prevenirii şi controlului 
infecţiilor la nivelul instituţiilor care oferă 
asistenţă medicală;

(b) consolidarea prevenirii şi controlului 
infecţiilor la nivelul instituţiilor care oferă 
asistenţă medicală şi garantarea celui mai 
ridicat nivel de curăţenie, igienă şi, dacă 
este necesar, de asepsie:

(i) a materialului utilizat la primirea 
pacienţilor şi pe parcursul sejurului 
acestora;

(ii) a materialului medical şi paramedical, 
a aparatelor electro-medicale utilizate în 
beneficiul pacienţilor, precum şi a 
procesului de distribuire a 
medicamentelor;

(iii) a structurilor sanitare consacrate 
îngrijirilor acordate pacienţilor;

Or. fr

Justificare

Pentru prevenirea infecţiilor nozocomiale, este necesară asigurarea celui mai înalt nivel 
posibil de curăţenie, igienă şi, dacă este necesar, de asepsie a tuturor materialelor cu care 
pacienţii intră în contact.

Amendamentul 12

Propunere de recomandare
Partea I – Capitolul III – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) stimularea educaţiei şi formării 
lucrătorilor din domeniul asistenţei 
medicale la nivelul statelor membre şi la 
nivelul instituţiilor care oferă asistenţă 
medicală;

(d) stimularea educaţiei şi formării 
lucrătorilor din domeniul asistenţei 
medicale şi a personalului paramedical la 
nivelul statelor membre şi la nivelul 
instituţiilor care oferă asistenţă medicală, 
acordându-se o atenţie deosebită 
infecţiilor nozocomiale şi rezistenţei 
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viruşilor la antibiotice;

Or. fr

Justificare

Rezistenţa viruşilor la antibiotice este una dintre principalele cauze de infecţii nozocomiale şi 
trebuie să reprezinte un subiect predominant în cadrul formării personalului sanitar, la toate 
nivelurile. Pentru reducerea infecţiilor nozocomiale, este necesară garantarea unei formări 
aprofundate continue a întregului personal care lucrează în structurile sanitare.

Amendamentul 13

Propunere de recomandare
Partea I – Capitolul III – punctul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) ameliorarea informaţiei oferite 
pacienţilor;

(e) ameliorarea informaţiei oferite 
pacienţilor prin intermediul reţelei socio-
sanitare, dar şi prin campaniile de 
informare periodică efectuate în ziare, la 
radio, la televizor sau pe internet;

Or. fr

Justificare

Este esenţială asigurarea informării complete a pacienţilor în privinţa riscurilor, a 
nivelurilor de siguranţă şi a măsurilor în vigoare privind evitarea erorilor şi a infecţiilor 
nozocomiale. Este, deci, important să se organizeze periodic campanii de informare, prin 
intermediul diferitelor tipuri de mass-media.

Amendamentul 14

Propunere de recomandare
Partea I – Capitolul III – punctul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) sprijinirea cercetării. (f) sprijinirea cercetării, printre altele în 
domeniul posibilelor aplicaţii medicale ale 
nanotehnologiilor şi ale 
nanomaterialelor.
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Or. fr

Justificare

Între numeroasele aplicaţii ale nanotehnologiei şi nanomaterialelor, cele din domeniul 
sănătăţii sunt dintre cele mai încurajatoare. De exemplu, modificarea nanostructurii 
suprafeţei materialelor utilizate la construirea spitalelor, pentru ca acestea să devină mai 
curate sau mai sterile, poate fi un instrument important în combaterea infecţiilor asociate 
îngrijirilor medicale.

Amendamentul 15

Propunere de recomandare
Partea II – Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

PARTEA II: RAPORT AL COMISIEI PARTEA II: ACŢIUNI ALE COMISIEI

Or. fr

Justificare
Între numeroasele aplicaţii ale nanotehnologiei şi nanomaterialelor, cele din domeniul 
sănătăţii sunt dintre cele mai încurajatoare. De exemplu, modificarea nanostructurii 
suprafeţei materialelor utilizate la construirea spitalelor, pentru ca acestea să devină mai 
curate sau mai sterile, poate fi un instrument important în combaterea infecţiilor asociate 
îngrijirilor medicale.

Amendamentul 16

Propunere de recomandare
Partea II – punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia este invitată să redacteze, pe 
baza Ghidului practic de prevenire a 
infecţiilor nozocomiale, elaborat în 2002
de Organizaţia Mondială a Sănătăţii1, un 
document destinat pacienţilor referitor la 
prevenirea infecţiilor nozocomiale.
1OMS,Ghid practic de prevenire a 
infecţiilor nozocomiale, ediţia I, 
decembrie 2002 (ediţia a II-a a fost 
publicată în 2008)
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Or. fr

Justificare

Orientările practice privind controlul infecţiilor în structurile de îngrijiri medicale, elaborate 
în 2003 de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, reprezintă un instrument care s-a dovedit a fi 
foarte util. Totuşi, acestea se adresează în special personalului de asistenţă medicală. Un 
document european care să se adreseze special pacienţilor se poate dovedi important în 
combaterea infecţiilor nozocomiale şi ar permite pacienţilor să se înzestreze cu competenţe 
de bază în domeniul siguranţei pacienţilor.

Amendamentul 17

Propunere de recomandare
Anexa I – rândul 3 – coloana 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Incident care dăunează unui pacient. 
Daunele implică deteriorarea structurii sau 
funcţionării corpului şi/sau efectele 
vătămătoare care rezultă din aceasta.

Incident survenit în timpul acordării 
asistenţei medicale care dăunează unui 
pacient. Daunele implică deteriorarea 
permanentă sau temporară a structurii sau 
funcţionării corpului şi/sau efectele 
vătămătoare care rezultă din aceasta.

Or. fr

Justificare

Este importantă menţionarea, printre evenimentele nedorite şi a afectării temporare a unei 
structuri sau a unei funcţiuni a organismului. 

Amendamentul 18

Propunere de recomandare
Anexa 2 – Partea 1 – punctul 7 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) stimulând, între altele, cercetarea în 
domeniul aplicaţiilor medicale ale 
nanotehnologiilor şi ale 
nanomaterialelor.

Or. fr



PR\765642RO.doc 15/17 PE419.906v01-00

RO

Justificare

Între numeroasele aplicaţii ale nanotehnologiei şi nanomaterialelor, cele din domeniul 
sănătăţii sunt dintre cele mai încurajatoare. De exemplu, modificarea nanostructurii 
suprafeţei materialelor utilizate la construirea spitalelor, pentru ca acestea să devină mai 
curate sau mai sterile, poate fi un instrument important în combaterea infecţiilor asociate 
îngrijirilor medicale.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Calitatea asistenţei medicale în Europa continuă să se îmbunătăţească datorită unei ştiinţe 
medicale care se află în permanentă evoluţie şi care permite, între altele, reducerea 
considerabilă şi chiar evitarea perioadelor de spitalizare.

Cu toate acestea, actul medical poate atrage, în anumite cazuri, prejudicii aduse sănătăţii 
pacienţilor. Dacă anumite reacţii adverse sunt asociate riscurilor proprii ale intervenţiilor sau 
ale medicamentelor, altele sunt provocate de erori medicale care ar fi putut fi evitate sau de 
infecţii apărute în locurile unde se efectuează tratamentul. 

Studiile Comisiei Europene arată că reacţiile adverse apar la 8% - 12% dintre pacienţii 
internaţi în spitalele din statele membre ale Uniunii. Acest lucru reprezintă un număr cuprins 
între 6,7 milioane – 15 milioane de pacienţi spitalizaţi. La aceştia se adaugă cei aproximativ 
37 de milioane de pacienţi care au apelat la asistenţă medicală primară şi care sunt anual 
victime ale reacţiilor adverse asociate în mod direct asistenţei medicale primite. 

Între cele mai frecvente reacţii adverse asociate asistenţei medicale se numără infecţiile 
dezvoltate în spitale şi în alte locuri unde se efectuează tratamentul. Acestea afectează unul 
din douăzeci de pacienţi spitalizaţi, dintr-un număr total de 4,1 milioane de pacienţi anual. 

Şi mai îngrijorător este faptul că infecţiile nozocomiale cauzează decesul a aproximativ 37 
000 de persoane şi se numără printre cele mai frecvente şi mai dăunătoare cauze de prejudiciu 
involuntar. 

Între factorii care favorizează dezvoltarea şi răspândirea infecţiilor nozocomiale, amintim:
 dezvoltarea rezistenţei viruşilor la antibiotice 
 rata ridicată de ocupare a paturilor
 creşterea numărului de transferuri ale pacienţilor
 rata insuficientă de încadrare a pacienţilor de către personal
 respectarea insuficientă a igienei mâinilor şi a diverselor practici de prevenire a 

infecţiilor
 utilizarea incorectă a dispozitivelor de asistenţă medicală.

În majoritatea cazurilor, reacţiile adverse asociate asistenţei medicale în general şi infecţiilor 
nozocomiale în particular, pot fi evitate. Intervalul de 8-12% dintre pacienţii care sunt, în 
fiecare an, victime ale reacţiilor adverse rezultate din asistenţa medicală primită, poate fi şi 
trebuie redus.

În acest scop, Uniunea Europeană şi statele membre trebuie să conştientizeze, în primul rând, 
amploarea fenomenului, prin obţinerea de informaţii la nivel regional, naţional şi european. 
Datele vor putea fi utilizate la dezvoltarea mai sigură a corelaţiilor între calitatea politicilor, a 
sistemelor şi a structurilor instituite şi rezultatele obţinute în îmbunătăţirea siguranţei 
pacienţilor.

Este, de asemenea, important, ca statele membre să aibă obiective clare în domeniul 
îmbunătăţirii asistenţei medicale acordate cetăţenilor. Reducerea cu 20% a infecţiilor asociate 
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asistenţei medicale până în 2015 este, aşadar, un obiectiv recomandabil şi posibil, deoarece 
modalităţile de combatere a infecţiilor sunt atent controlate şi pot fi aplicate rapid. Sănătatea 
publică este un bun primar şi un drept. 37 000 de morţi anual din cauza infecţiilor dezvoltate 
în urma asistenţei medicale primite este o cifră prea mare, care nu poate fi acceptată de 
cetăţenii Uniunii Europene.

Pentru atingerea obiectivului de reducere a acestor infecţii cu 900 000 de cazuri anual 
(reducere cu 20%) până în 2015, se solicită statelor membre şi instituţiilor europene să 
introducă instrumentele necesare, în funcţie de propriile competenţe. Între alte politici, este 
recomandabil, în special:

 intensificarea prezenţei infirmierilor şi infirmierelor cu specializare în controlul 
infecţiilor;

 favorizarea educării şi formării personalului sanitar şi cel paramedical, acordând 
atenţie deosebită infecţiilor nozocomiale şi rezistenţei la antibiotice a viruşilor care le 
cauzează;

 susţinerea cercetării în acest domeniu, acordând atenţie deosebită noilor tehnologii.

În ceea ce priveşte principiul subsidiarităţii, instituţiile europene şi Comisia în special, trebuie 
să-şi asume un rol important în acest domeniu, pentru a facilita schimbul de date şi de cele 
mai bune practici.  Raportoarea consideră, în special, că este recomandabil să se solicite 
Comisiei să elaboreze un document privind prevenirea infecţiilor nozocomiale, pentru uzul 
pacienţilor şi să-l prezinte Parlamentului şi Consiliului.

În concluzie, raportoarea doreşte să sublinieze necesitatea furnizării unor răspunsuri concrete 
şi rapide, care să poată determina o reducere neîntârziată şi de durată a infecţiilor nozocomiale 
în Europa. Astfel, aceasta consideră că este necesar ca statelor membre să li se impună 
obiective, chiar dacă acestea nu au caracter obligatoriu. Raportoarea apreciază, de asemenea, 
că este necesar să se solicite Comisiei să întocmească un raport adresat Parlamentului în 
cursul celor 3 ani de progrese înregistrate de către statele membre şi de Uniunea Europeană în 
acest domeniu.


