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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно доклада на Комисията до Съвета относно изпълнението на Препоръка на 
Съвета (2009/C 151/01) относно безопасността на пациентите, включително 
профилактиката и контрола на инфекциите, свързани със здравни грижи, въз 
основа на докладите на държавите членки
(2013/2022(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид декларацията на Люксембург относно безопасността на пациента 
от 5 април 2005 г.,

– като взе предвид законодателната резолюция от 23 април 2009 г. относно 
предложението за препоръка на Съвета относно безопасността на пациентите, 
включително превенцията и контрола на инфекциите, свързани със здравни грижи,

– като взе предвид препоръката на Съвета от 9 юни 2009 г. относно безопасността на 
пациентите, включително профилактиката и контрола на инфекциите, свързани със 
здравни грижи,

– като взе предвид доклада от ноември 2012 г. на Комисията до Съвета въз основа на 
докладите на държавите членки относно изпълнението на препоръката на Съвета 
относно безопасността на пациентите, включително профилактиката и контрола на 
инфекциите, свързани със здравни грижи,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становището на комисията по заетост и социални въпроси 
(A7-0000/2013),

Общи бележки

А. като има предвид, че безопасността на пациентите1 е част от общото качество на 
здравните грижи;

Б. като има предвид броя, който за момента е ограничен, но непрекъснато нараства, 
на данните за разпространението и честотата на нежеланите събития2 в 
системите на здравеопазване на държавите членки на Европейския съюз;

В. като има предвид, че най-честите нежелани събития, свързани със здравни 
грижи, са под формата на свързани със здравни грижи инфекции3, свързани с 

                                               
1 Според определението на СЗО това е липсата на ненужна или вероятна вреда за пациента, свързана със 
здравни грижи.

2 Според определението нежелано събитие е инцидент, който причинява вреда на пациента.

3 За целите на настоящия доклад, инфекция, свързана със здравни грижи, е всяка инфекция, която 
настъпва по време или след медикаментозно лечение (с диагностична, терапевтична или профилактична 
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лекарствени средства събития и усложнения по време или след хирургическа 
интервенция;

Г. като има предвид, че според направените изчисления между 8 % и 12 % от 
приетите в болница пациенти в Европейския съюз стават жертва на нежелани 
събития, свързани със здравни грижи, независимо дали става дума за инфекции, 
свързани със здравни грижи, грешки, свързани с лечението, хирургически 
грешки, проблеми с дефектни медицински изделия, диагностични грешки или 
липса на интервенция след медицински прегледи;

Д. като има предвид, че въпреки че някои нежелани въздействия са свързани с 
рискове, свойствени на необходимите интервенции или лекарства, други на свой 
ред са породени от медицински грешки, пропуски или дефекти във веригата за 
предоставяне на здравни грижи, които биха могли да бъдат избегнати;

Е. като има предвид, че възрастните пациенти, пациентите с намален имунитет 
(имунодепресия) и страдащите от хронични заболявания, по-конкретно от 
хронични дегенеративни заболявания, също са една особено уязвима група към 
нежеланите събития, свързани със здравните грижи;

Ж. като има предвид, че съгласно член 168 от Договора действията на Европейския 
съюз, които допълват националните политики, са насочени към подобряването 
на общественото здраве, предотвратяването на болестите и заболеваемостта при 
хората и избягването на източниците на опасност за физическото и психичното 
здраве;

З. като има предвид, че инфекциите, свързани със здравни грижи, които засягат 
средно 5 % от приетите в болница пациенти, са основен проблем за 
здравеопазването в страните от Европейския съюз, като представляват 
едновременно сериозен проблем в областта на здравеопазването и значителна 
икономическа тежест за ограничените ресурси в областта;

И. като има предвид, че инфекциите, свързани със здравни грижи, могат да 
настъпят в резултат на престой в здравно заведение или на всеки етап от
грижите, включително в домашни условия (по-конкретно поради замърсяване на 
инструменти или медицински изделия);

Й. като има предвид, че неспазването на елементарни предпазни хигиенни мерки за 

                                                                                                                                                  
цел) на пациент, ако тази инфекция нито е съществувала, нито е била в инкубационен период в началото 
на лечението. Инфекциозните микроорганизми (бактерии, гъбички, вируси, паразити и други преносими 
агенти), които причиняват инфекции, свързани със здравни грижи, могат да произхождат от самия 
пациент (ендогенна инфекция) чрез някой от естествените му резервоари (червата, кожата и др.) или да 
идват от околната среда (екзогенна или кръстосана инфекция). Инфекциите, свързани със здравни грижи, 
включват всички инфекции, свързани със системата на здравеопазване или различните курсове на 
лечение. Те включват вътреболничните инфекции (придобити в здравни заведения, по време на престой в 
болница или амбулаторно лечение) и инфекциите, придобити по време на предоставянето на здравни 
грижи извън здравните заведения, в колективните структури (като заведенията за дългосрочен и 
средносрочен престой, включително заведенията за настаняване на нуждаещите се от грижи възрастни 
хора и др.) или в домашни условия.
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хората, например в здравните заведения, както и в домашни условия, често води 
до засилено разпространение на патогени и по-конкретно такива, които са 
резистентни към антимикробните агенти;

К. като има предвид освен това, че нарастващата мобилност на гражданите в 
рамките на европейските здравни системи и между тях, както и възможността 
им да получават медицинско лечение извън страната си на пребиваване 
благоприятстват бързото разпространение на устойчиви микроорганизми от една 
държава членка към друга;

Изпълнение на препоръките на Съвета: значителни подобрения и бъдещ напредък 

1. приветства действията, предприети на равнището на държавите членки, които 
целят приоритетно да се подобри общата безопасност на пациентите и да се 
намали появата на инфекции, свързани със здравни грижи;

2. приветства действията на Европейската комисия в областта на общата 
безопасност на пациентите, която насърчи процеса на взаимно учене между 
държавите членки и предложи общи определения и терминология за 
безопасността на пациентите;

3. изразява съжаление, че до момента на равнището на Европейския съюз не е 
предложен класификатор за безопасността на пациентите (с цел да се 
идентифицират, проследят и анализират факторите във връзка с безопасността на 
пациентите и по този начин да се благоприятства образованието и подобряването 
на системите);

4. изразява съжаление поради все още твърде ниския брой държави членки, които 
до момента:
– са предприели действия с цел подобряване на предоставяната от здравните 

заведения информация на пациентите относно инфекциите, свързани със 
здравни грижи;

– оказват подкрепа за научните изследвания относно инфекциите, свързани със 
здравни грижи;

5. приветства действията на Европейската комисия и координационната и надзорна 
дейност на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията 
(ЕЦПКЗ) в областта на профилактиката и контрола на инфекциите, свързани със 
здравни грижи;

6. приканва държавите членки да продължат усилията си за разширяване на 
събирането на съпоставими показатели за безопасността на пациентите във 
всички държави членки;

7. приканва държавите членки да продължат и да засилят двустранното и 
многостранното сътрудничество в областта на безопасността на пациентите на 
национално и/или регионално равнище;

Подобряване на безопасността на пациентите в Европа, включително чрез 
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профилактика и контрол на инфекциите, свързани със здравни грижи: общи 
препоръки

8. препоръчва безопасността на пациентите и по-специално профилактиката и 
контролът на инфекциите, свързани със здравни грижи, да заемат първостепенно 
място както в политическия дневен ред на Европейския съюз, така и на 
национално равнище в държавите членки и на регионално и местно равнище;

а) Дейности за подобряване на общата безопасност на пациентите

9. насърчава държавите членки да продължат усилията си за подобряване на 
безопасността на пациентите и да предприемат по-нататъшни действия, ако все 
още не са го направили, за да отразят напълно препоръките на Съвета;

10. насърчава по-специално държавите членки да въведат или укрепят, ако има 
такива:
– дейности за подобряване на знанията на гражданите за инициативите във 

връзка с безопасността на пациентите и за насърчаване на овластяването на 
гражданите в тази област;

– дейности за образование и обучение на здравните работници във връзка с 
безопасността на пациентите;

– трансгранични дейности във връзка с безопасността на пациентите;
– дейности за насърчаване на научните изследвания в областта на 

безопасността на пациентите;

11. насърчава държавите членки да създадат или укрепят системите за 
сигнализиране на нежелани събития, което ще даде възможност за определяне 
на отговорностите в случай на дефекти във веригата за предоставяне на здравни 
грижи и за тяхното сигнализиране и узнаване;

12. насърчава Комисията да разгледа водещите инициативи и по-конкретно да 
определи дали по-голямото участие на регионалните и местните органи би могло 
да бъде подходящо решение, за да се гарантира ефикасността на извършените 
дейности и взетите решения;

13. призовава Комисията да преразгледа исканията за въвеждане на база данни, в 
която се посочват най-добрите практики, с цел насърчаване на техния обмен 
между държавите членки;

14. насърчава държавите членки да използват всички подходящи статистически 
инструменти за описанието и анализа на нежеланите събития;

15. приканва държавите членки да предпочетат основан на фактически данни 
подход и по-конкретно да установят, на базата на проучвания на казуси и обмен 
на опит, общи насоки за всички държави членки;

б) Дейности за намаляване на инфекциите, свързани със здравни грижи

16. насърчава държавите членки да продължат усилията си и да предприемат, ако 
все още не са го направили, допълнителни действия за намаляване на 
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инфекциите, свързани със здравни грижи, за да отразят напълно препоръките на 
Съвета, по-специално по отношение на:

– превенцията на инфекциите, свързани със здравни грижи, както в 
болничните заведения, така и в извънболнична обстановка;

– подобряването на информацията, предоставяна на пациентите от здравните 
заведения, но също така и извън тях;

– подпомагането на научните изследвания относно профилактиката и контрола 
на инфекциите, свързани със здравните грижи;

17. насърчава Европейската комисия да проучи възможността за създаване на 
споразумения за партньорство между Комисията и държавите членки поотделно 
или пряко между държавите членки, за да се предотвратят и разрешат 
проблемите с инфекциите, свързани със здравните грижи в болничните 
заведения, както и в домашни условия;

Подобряване на безопасността на пациентите в Европа, включително чрез 
профилактика и контрол на инфекциите, свързани със здравни грижи: конкретни 
действия и препоръки 

а) Профилактика

18. приканва държавите членки да осигурят достатъчно човешки, финансови и 
технологични ресурси, така че предоставяните в града или в болницата здравни 
грижи да бъдат с възможно най-високо качество, и ги призовава, по-конкретно, 
по време на цялостния преглед на разходите да не намаляват отпуснатите 
бюджети за безопасността на пациентите, която е основно предизвикателство за 
европейските системи за здравни грижи;

19. приканва държавите членки и Комисията да насърчават, включително чрез 
информационни кампании, добрите общи практики, по-специално всички онези, 
отнасящи се до хигиената (хигиена на ръцете, стерилизация на инструменти и 
др.) в болницата, както и извън нея (особено сред пациентите и техните 
семейства);

20. приканва държавите членки да определят специфични протоколи за сигурност за 
хроничните дегенеративни и инвалидизиращи заболявания, които изискват 
постоянна помощ извън болницата (в заведения за дългосрочен и средносрочен 
престой, както и в домашни условия);

21. приканва държавите членки да използват най-съвременните съществуващи 
технологични средства, за да се осигури максимална безопасност на пациентите, 
и по-конкретно да се въведе повсеместно използване на персонални електронни 
карти, които съдържат цялата необходима информация за пациента и по-
конкретно неговите предишни състояния;

22. по отношение на домашните грижи подчертава, че:



PE510.691v02-00 8/14 PR\937476BG.doc

BG

- трябва да се направи задълбочена оценка на състоянието на пациентите 
(особено възрастните хора и лицата с намалена подвижност), които се 
прибират у дома след престой в болница, в момента на изписването им от 
болница, именно за да се прецени и предотврати рискът от падане;

- пациентите и полагащите грижи за тях близки трябва да бъдат надлежно 
информирани, по-специално по въпросите на хигиената, спазването на 
процедурите и медицинските предписания;

- използването на медицински материали за еднократна употреба трябва да 
се насърчава, доколкото е възможно;

б) Комуникация, образование и обучение

23. приканва държавите членки да организират осведомителни дейности и 
специфични обучения относно инфекциите, свързани със здравни грижи, не 
само за здравните специалисти (лекари, медицински сестри, помощен персонал 
и др.), но също така, например, за полагащите грижи близки и личните 
асистенти;

в) Права на пациентите 

24. приканва държавите членки да определят на местно равнище орган или лице за 
контакт, което да отговаря за предоставянето на пациентите на информация и 
данни относно безопасността на пациентите;

25. приканва държавите членки да предоставят информация на пациентите относно 
рисковете, нивата на безопасност и съществуващите мерки за предотвратяване на 
появата на нежелани събития, свързани със здравните грижи, за да се гарантира 
предлаганото информирано съгласие на пациентите за лечение и като цяло да им 
се даде възможност да получат знания относно безопасността на пациентите, и ги 
призовава да информират пациентите за процедурите за подаване на жалби и 
правото на правна защита в случай на поява на нежелани събития, свързани със 
здравни грижи;

26. насърчава държавите членки и регионалните и местни органи да предпочитат, 
доколкото е възможно, основаните на посредничество подходи в случай на поява 
на нежелани събития, свързани със здравни грижи;

27. насърчава създаването на системи за обезщетяване (включително обезщетения в 
случай на нежелани събития, свързани със здравни грижи), които са 
хармонизирани на равнището на Европейския съюз;

г) Диагностика и проследяване

28. приканва държавите членки да насърчават и стимулират сигнализирането и 
предоставянето на информация за безопасността на пациентите, както от страна 
на здравните работници, така и от страна на пациентите и техните близки;

29. насърчава държавите членки да приемат стандартни критерии за определянето 
на различните места на замърсяване с инфекциите, свързани със здравни грижи 
(включително извънболничните заведения), и да продължат усилията си за 
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събиране на съпоставими и актуални данни относно общата безопасност на 
пациентите и инфекциите, свързани със здравни грижи;

30. приканва най-вече държавите членки, които осъществяват моментни 
национални изследвания относно болестността в резултат на инфекции, 
свързани със здравни грижи, изготвени въз основа на хармонизирана 
методология, разработена от Европейския център за профилактика и контрол на 
заболяванията, да повтарят редовно тези изследвания и насърчават тези, които 
не извършват такива национални изследвания, да ги въведат;

31. препоръчва създаването на регионално или местно равнище на работни групи по 
конкретни въпроси от областта на безопасността на пациентите; могат да бъдат 
да създадени например групи, които да работят конкретно по превенция на 
злополуките при възрастните хора, по намаляване на оперативните рискове или 
по ограничаване на риска от грешки в лекарствената терапия;

д) Европейско и международно сътрудничество

32. приканва държавите членки и Комисията да засилят сътрудничеството, 
включително със СЗО и ОИСР с цел стандартизиране на мерките, определенията 
и термините, както и на показателите в областта на безопасността на 
пациентите;

33. приканва държавите членки да споделят регистрите на добри практики в 
областта на общата безопасност на пациентите, когато такива регистри 
съществуват, и по-специално да споделят регистрите на добри практики, когато 
такива регистри съществуват, в областта на профилактиката и контрола на 
инфекциите, свързани със здравни грижи и преноса на устойчиви на 
полимедикаментозно лечение бактерии;

34.  насърчава Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията в 
действията му за подкрепа и стандартизиране на наблюдението на инфекциите, 
свързани със здравни грижи и го приканва, по-специално, да продължи 
разработването на показатели за инфраструктури и практики;

35. приканва държавите членки да създадат обща база данни за събиране на 
информация относно нежеланите събития, свързани със здравните грижи и да 
насърчават, от друга страна, всички системи за събиране (включително тези, 
които са създадени въз основа на поверителни декларации);

 е) Мониторинг и докладване

36. насърчава държавите членки и Европейската комисия да удължат допълнително 
с най-малко две години мониторинга на изпълнението на разпоредбите за 
общата безопасност на пациентите от Препоръката, включително за 
профилактиката на инфекциите, свързани със здравни грижи и борбата с тях;

37. насърчава държавите членки да укрепят сътрудничеството си с Европейския 
център за профилактика и контрол на заболяванията в областта на 
профилактиката и контрола на инфекциите, свързани със здравни грижи; 
насърчава по-специално националните органи да канят редовно Европейския 
център за профилактика и контрол на заболяванията за осъществяване на 
проверки на място и да правят обществено достояние докладите, които 
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получават от него и подчертава във връзка с това необходимостта да се 
гарантира, в рамките на бъдещите финансови перспективи, достатъчно 
дългосрочно финансиране на Европейския център за профилактика и контрол на 
заболяванията, за да може той да изпълнява добре задачите си по координация и 
надзор;

38. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията, на Комитета на регионите и на правителствата на държавите членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Безопасността на пациентите: основно предизвикателство за общественото здраве 
пред Европейския съюз

Достъпът до безопасни здравни грижи представлява крайъгълен камък на всяка добра 
здравна система. Става въпрос за признато основно право, на което Европейският съюз, 
институциите му и гражданите на Съюза отдават особена важност. Ето защо 
пациентите имат право да очакват, че ще бъдат положени всички възможни усилия, за 
да се гарантира безопасността им.

Секторът на здравеопазването представлява високорискова област, тъй като 
нежеланите събития, свързани със здравните грижи (а не с третирания медицински 
проблем) могат да доведат до сериозни вреди, усложнения или страдания, дори и до 
смъртта на съответните пациенти. Въпреки че някои нежелани събития са свързани с 
рискове, свойствени на необходимите интервенции или лекарства, други на свой ред са 
породени от медицински грешки, пропуски или дефекти във веригата за предоставяне 
на здравни грижи, които биха могли да бъдат избегнати.
Изчислено е, че между 30 и 40% от нежеланите събития във връзка със здравните 
грижи, както в болничния сектор, така и при грижите по домовете, могат да бъдат 
избегнати. В категорията на тези нежелани събития попадат и инфекциите, свързани 
със здравни грижи. Според изчисленията, инфекциите, свързани със здравни грижи, 
засягат средно 5% от хоспитализираните пациенти, което възлиза на 4,1 милиона 
пациента годишно в ЕС и причиняват пряко смъртта на 37 000 от тях. Инфекциите, 
свързани със здравни грижи, могат да бъдат избегнати поне в 20% от случаите. 
Възрастните хора и лицата с намален имунитет са особено уязвими от подобни 
инфекции и развитието на резистентност към антибиотици често усложнява борбата 
срещу тези инфекции.

Преди всичко безопасността на пациента допринася за подобряване на качеството на 
живота. Вредите, причинени на пациентите от нежеланите събития, свързани със 
здравните грижи обаче, представляват тежък товар и за обществото, който натежава 
допълнително в периода на икономическа криза. Например случаите на инфекции от 
Clostridium difficile, които представляват приблизително 5% от общия брой инфекции, 
свързани със здравните грижи, в Европа и са причина за 2% от приемането отново в 
болница, се увеличават в определени държави членки и финансовото им въздействие 
върху европейските здравни системи се изчислява на 3,7 милиона евро за 2013 г.  Освен 
очевидните ползи за пациентите, всички инвестиции в областта на безопасността на 
пациентите следователно представляват потенциален източник на икономии. 
Отдаването на приоритет на безопасността на пациентите води и до намаляване на 
разходите за грижата за пациентите, жертви на нежелани събития, свързани със 
здравните грижи и следователно, до по-добро използване на финансовите и човешките 
ресурси. За постигането на тези цели, културата на безопасност на пациентите може да 
бъде значително усилена посредством различни подходи.

Обобщение на Препоръката на Съвета относно безопасността на пациентите, 
включително профилактиката и контрола на инфекциите, свързани със здравни грижи 



PE510.691v02-00 12/14 PR\937476BG.doc

BG

В своята Препоръка (2009/C 151/01) от 9 юни 2009 г. Съветът горещо препоръчва 
осъществяването на редица действия, насочени към подобряване на безопасността на 
пациентите в Европейския съюз.

a) в първата глава на Препоръката, посветена на общата безопасност на пациентите, 
държавите членки се приканват да въведат серия от мерки с цел да се намали до 
минимум вредата за пациентите в процеса на медицинско обслужване. сред 
препоръчваните мерки фигурират по-специално:
– подкрепа за  създаването и разработването на национални политики и 

програми за безопасност на пациентите,
– предоставяне права на пациентите,
– въвеждането на системи за сигнализиране за нежелани събития, които да 

допринесат за идентифициране на дефектите в системата и които нямат 
наказателен характер,

– насърчаване на образованието и обучението на здравните работници във 
връзка с безопасността на пациентите,

– развитието на научните изследвания в областта.
С Препоръката държавите членки се приканват да обменят знания, опит и най-добри 
практики и да класифицират и систематизират безопасността на пациентите на равнище 
ЕС, като сътрудничат помежду си и с Комисията и с други европейски и международни 
организации, ангажирани в областта.

б) Втората глава се отнася до профилактиката и контрола на инфекциите, свързани 
със здравни грижи: държавите членки се приканват да приемат и прилагат на 
подходящото равнище стратегия за профилактика и контрол на инфекциите, 
свързани със здравни грижи и борбата с тях.. В рамките на стратегията се 
препоръчват конкретни мерки за профилактика и контрол на инфекциите, 
свързани със здравни грижи на национално или регионално равнище, както и на 
равнище здравно заведение (по-специално въвеждането на системи за активен 
надзор, разработването и прилагането на насоки, въвеждането на образователни 
и обучителни програми за здравните работници, на мерки за информиране на 
пациентите, както и подкрепа за научните изследвания в областта на 
инфекциите, свързани със здравни грижи).

Обобщение на Препоръката на Съвета относно безопасността на пациентите и 
профилактиката и контрола на инфекциите, свързани със здравни грижи:  първа 
равносметка 

Комисията представи през ноември 2012 г., въз основа на докладите от държавите
членки, оценка на действията, предприети с оглед спазването на Препоръката. 
Повечето държави членки са обявили, че са предприели разнообразни мерки в 
съответствие с предвиденото в Препоръката:

– по отношение на общата безопасност на пациентите, повечето държави 
членки са включили безопасността на пациентите като приоритет в 
политиките за общественото здраве;
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– по отношение на обучението в областта на безопасността на пациентите, 
повечето държави членки са предприели съответни действия в здравните 
заведения;

– по отношение на системите за сигнализиране, въведените системи 
позволяват да се идентифицират съществуващите дефекти в системата и са 
значително подобрени, но въпреки това все още има поле за 
усъвършенстването им;

– по отношение на предоставянето на права на пациентите са положени 
значителни усилия, основно в болнична среда;

– по отношение на научните изследвания, докладът представя доказателства за 
въвеждането на национални научноизследователски програми за 
безопасността на пациентите във всички държави членки; по отношение на 
профилактиката и контрола на инфекциите, свързани със здравни грижи, 
повечето държави членки са предприели различни мерки, чиято цел е да 
предотвратят възникването на инфекции, свързани със здравни грижи и да се 
борят срещу тях, като цяло във връзка със съответните стратегии за 
разумното използване на антимикробни агенти в хуманната медицина и/или 
стратегиите за безопасност на пациентите.

Успоредно с това са предприети и мерки на европейско равнище, в частност са 
финансирани редица инициативи, най-вече в рамките на програмата за действие на 
Европейския съюз в областта на здравеопазването и 7-ма рамкова програма за научни 
изследвания (общата сума възлиза на 16 милиона евро).

Представените от държавите членки и обобщени от Комисията доклади дават 
основание да се счита, че въпреки постигнатия от 2009 г. досега напредък, са възможни 
още подобрения .

Становище на докладчика и обобщение на основните препоръки 

Докладчикът отбелязва, че определени действия, препоръчани от Съвета с цел 
подобряване на безопасността на пациентите в държавите членки, не са били 
предприети досега, освен от ограничен брой държави членки и че са възможни още 
подобрения както в областта на болничните, така и на извънболничните грижи, най-
вече в областта на предоставянето на права на пациентите, образованието на здравните 
работници и хората, полагащи грижи в по-широк смисъл и че е необходимо да 
продължат да бъдат полагани усилия за въвеждането на европейски класификации 
относно безопасността на пациентите, както и за създаването на  европейски насоки 
относно нормите за безопасност на пациентите. По отношение по-специално на 
инфекциите, свързани със здравни грижи, докладчикът отбелязва обаче, че определени 
действия , препоръчани от Съвета с цел профилактика и контрол на инфекциите, 
свързани със здравни грижи в държавите членки, не са били предприети досега, освен 
от ограничен брой държави членки и че са възможни още подобрения, най-вече в 
областта на информирането на пациентите, както и в подкрепа на 
научноизследователската работа, посветена на профилактиката и контрола на 
инфекциите, свързани със здравни грижи.
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Той насърчава по-специално държавите членки да въведат (или да укрепят 
съществуващите) мерки за предоставяне на права на гражданите в областта на 
безопасността на пациентите и на профилактиката и контрола на инфекциите, свързани 
със здравни грижи, мерки за образование и обучение на здравните работници, както и 
на пациентите и лицата, които полагат грижи за тях, мерки от трансграничен характер и 
мерки, насочени към насърчаване на научните изследвания върху безопасността на 
пациентите и инфекциите, свързани със здравни грижи. Той приканва държавите 
членки да продължат усилията си за хармонизиране на класификациите и за събиране 
на показатели за сравнение. Той насърчава държавите членки и регионалните и местни 
органи да предпочитат, доколкото е възможно, основаните на посредничество подходи 
в случай на поява на нежелани събития, свързани със здравни грижи, както и подкрепя 
въвеждането на хармонизирани системи за възстановяване на равнище Европейски 
съюз;

В контекста на застаряването на европейското население и на обезпокояващото 
нарастване на антимикробната резистентност, докладчикът държи да подчертае, че 
безопасността на пациентите и по-специално профилактиката и контрола на 
инфекциите, свързани със здравни грижи, трябва да заеме водещо място в 
политическия дневен ред на Европейския съюз, както и на национално, регионално и 
местно равнище. Той подчертава в частност необходимостта държавите членки да 
отпускат достатъчно средства, по-специално бюджетни, за безопасността на 
пациентите. По отношение на профилактиката и контрола на инфекциите, свързани със 
здравни грижи, той подчертава добавената стойност, която носи Европейския център за 
профилактика и контрол на заболяванията с дейностите си по координация и надзор и 
необходимостта да се гарантира, в рамките на бъдещите финансови перспективи, 
достатъчно дългосрочно финансиране на Европейския център за профилактика и 
контрол на заболяванията, за да може той да изпълнява добре задачите си по 
координация и надзор. 

С Препоръката на Съвета Комисията се приканва да оцени ефикасността на  
предложените мерки. Като се има предвид, че определени мерки са въведени едва 
наскоро или още не са въведени, докладчикът подкрепя предложението за изготвяне 
през юни 2014 г. на втори доклад за напредъка.


