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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o zprávě Komise Radě na základě zpráv členských států o provádění doporučení Rady
o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí 
(2009/C 151/01) 
(2013/2022(INI))

Evropský parlament, 

– s ohledem na Lucemburské prohlášení o bezpečnosti pacientů ze dne 5. dubna 2005,

– s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 23. dubna 2009 o návrhu doporučení Rady
o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí,

– s ohledem na doporučení Rady ze dne 9. června 2009 o bezpečnosti pacientů včetně 
prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí,

– s ohledem na zprávu Komise Radě z listopadu 2012 na základě zpráv členských států
o provádění doporučení Rady o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí 
spojených se zdravotní péčí,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
a na stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A7-0000/2013),

Obecné poznámky

A. vzhledem k tomu, že bezpečnost pacientů1 je součástí celkové kvality zdravotní péče;

B. vzhledem k prozatím omezenému, ale stále rostoucímu množství údajů o prevalenci 
nežádoucích příhod2 a jejich dopadech na zdravotnické systémy členských států 
Evropské unie;

C. vzhledem k tomu, že mezi nejčastější nežádoucí příhody patří infekce spojené se 
zdravotní péčí3, problémy spojené s medikací a komplikace během chirurgického 
zákroků nebo po něm;

                                               
1 Podle definice WHO se bezpečností pacientů rozumí ochrana pacienta před zbytečnou újmou nebo potenciální 
újmou v souvislosti se zdravotní péčí. 
2 Nežádoucí příhoda je příhoda, v jejímž důsledku pacient utrpí újmu. 
3 Pro účely této zprávy se infekcí spojenou se zdravotní péčí rozumí infekce, k níž dojde během zdravotní péče 
o pacienta (za účelem diagnózy, terapie nebo prevence) nebo po ní, pokud na začátku této péče pacient infekcí 
netrpěl, ani se u něj nerozvíjela v inkubační době. Infekční mikroorganismy (bakterie, houby, viry, paraziti a jiní 
přenosní činitelé), které jsou příčinou infekcí spojených se zdravotní péčí, mohou pocházet od samotného 
pacienta (endogenní infekce) z jednoho z jeho přirozených zásobišť (střeva, kůže atd.) či z jeho okolí (exogenní 
nebo zkřížená infekce). Infekce spojené s poskytováním zdravotní péče zahrnují všechny infekce spojené se 
systémem zdravotní péče nebo s různými léčebnými procesy. Zahrnují nozokomiální infekce (získané ve 
zdravotnických zařízeních při hospitalizaci nebo ambulantním ošetření) a infekce získané při zdravotnické péči 
mimo zdravotnická zařízení, ať už v kolektivních zařízeních (jako jsou zařízení pro dlouhodobý a střednědobý 
pobyt, zejména ubytovací zařízení pro starší osoby závislé na pomoci jiné osoby), nebo v domácnosti.
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D. vzhledem k tomu, že podle odhadů 8 až 12 % hospitalizovaných pacientů v Evropské 
unii utrpí újmu v důsledku nežádoucí příhody spojené s poskytováním zdravotní péče, 
ať už se jedná o infekce spojené se zdravotní péčí, o chyby v léčbě, o chirurgické 
chyby, o problémy spojené s vadnými zdravotnickými prostředky, o diagnostické 
chyby nebo o nezohlednění výsledků testů;

E. vzhledem k tomu, že některé nežádoucí účinky souvisejí s rizikem vyplývajícím
z nutných zákroků nebo medikace, jiné nežádoucí příhody jsou však způsobeny 
lékařským pochybením a mezerami nebo selháním v řetězci zdravotní péče, kterým by 
se dalo zabránit;

F. vzhledem k tomu, že skupinu obzvlášť citlivou na nežádoucí příhody spojené se 
zdravotní péčí představují také starší pacienti, pacienti s oslabenou imunitou a pacienti
s chronickými onemocněními, a zejména s degenerativními chronickými 
onemocněními; 

G. vzhledem k tomu, že článek 168 Smlouvy stanoví, že činnost Evropské unie, která
doplňuje politiku členských států, je zaměřena na zlepšování veřejného zdraví, 
předcházení lidským nemocem a odstraňování příčin ohrožení tělesného a duševního
zdraví;

H. vzhledem k tomu, že infekce spojené se zdravotní péčí, které postihují v průměru 
5 % hospitalizovaných pacientů, představují v zemích Evropské unie závažný problém 
pro veřejné zdraví a zároveň vysokou hospodářskou zátěž pro již omezené zdroje ve 
zdravotnictví;

I. vzhledem k tomu, že infekce spojené se zdravotní péčí mohou nastat v důsledku 
pobytu ve zdravotnickém zařízení nebo v důsledku jakéhokoliv zdravotnického 
výkonu, zejména v domácnosti (zvláště v důsledku kontaminace zdravotnických 
nástrojů a prostředků);

J. vzhledem k tomu, že nedodržování základních hygienických opatření, například ve 
zdravotnických zařízeních nebo v domácnosti, má často za následek zesílené šíření 
patogenů, zejména patogenů odolných vůči antimikrobiálním látkám;

K. vzhledem k tomu, že zvýšená mobilita občanů v rámci evropských systémů zdravotní 
péče a mezi nimi, stejně jako možnost občanů využívat léčby mimo stát trvalého 
pobytu, navíc podporuje rychlé šíření odolných mikroorganismů mezi členskými státy;

Uskutečňování doporučení Rady: zřetelné zlepšení a další nutné pokroky

1. vítá opatření zavedená na úrovni členských států, která jsou zaměřena především na 
zlepšování obecné bezpečnosti pacientů a na snížení počtu infekcí spojených se 
zdravotní péčí;

2. vítá činnost Evropské komise v oblasti obecné bezpečnosti pacientů ve formě podpory 
vzájemného předávání poznatků mezi členskými státy a navrhování společných definic
a terminologie v oblasti bezpečnosti pacientů; 
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3. lituje, že dosud nebyla na úrovni Evropské unie navržena žádná klasifikace pro 
bezpečnost pacientů (s cílem zjistit, pochopit a analyzovat faktory spojené
s bezpečností pacientů, a podpořit tak vzdělávání a zlepšování systémů);

4. lituje, že dosud stále nízký počet členských států:

– provádí prostřednictvím zdravotnických zařízení činnosti ke zlepšení 
informovanosti pacientů o infekcích spojených se zdravotní péčí;

– podporuje výzkum týkající se infekcí spojených se zdravotní péčí; 

5. vítá činnost Evropské komise a koordinaci a dohled Evropského střediska pro prevenci
a kontrolu nemocí (ECDC) v oblasti prevence a kontroly infekcí spojených se 
zdravotní péčí;

6. vyzývá členské státy, aby pokračovaly ve svém úsilí o rozšíření shromažďování 
srovnatelných ukazatelů bezpečnosti pacientů na všechny členské státy;

7. vyzývá členské státy, aby pokračovaly ve své bilaterální a multilaterální spolupráci
v oblasti bezpečnosti pacientů na vnitrostátní a/nebo regionální úrovni a zintenzívnily
ji;

Zlepšit bezpečnost pacientů v Evropě včetně prevence a kontroly infekcí spojených se 
zdravotní péčí: obecná doporučení 

8. doporučuje, aby byla bezpečnost pacientů a především prevence a kontrola infekcí 
spojených se zdravotní péčí na přednostním místě jak v politickém programu 
Evropské unie, tak na vnitrostátní úrovni v členských státech a na regionální a místní 
úrovni;

a) Činnosti ke zlepšení obecné bezpečnosti pacientů

9. vybízí členské státy, aby pokračovaly v úsilí o zlepšení bezpečnosti pacientů
a prováděly, pokud tak již nečiní, nové činnosti zcela odrážející doporučení Rady;

10. zejména vybízí členské státy, aby prováděly nebo posílily, pokud již existují: 
– činnosti ke zlepšení znalostí občanů o iniciativách vztahujících se k bezpečnosti 

pacientů a k posílení účasti občanů v této oblasti;
– činnosti podporující vzdělávání a odbornou přípravu zdravotnického personálu

v oblasti bezpečnosti pacientů;
– činnosti přeshraniční povahy v oblasti bezpečnosti pacientů;

– činnosti na podporu výzkumu v oblasti bezpečnosti pacientů;

11. vybízí členské státy, aby zavedly, nebo posílily, pokud již existují, systémy podávání 
zpráv o nežádoucích příhodách umožňující zjistit, kdo nese zodpovědnost v případě 
selhání v řetězci zdravotní péče, a evidovat poznatky; 
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12. vybízí Komisi, aby prozkoumala hlavní iniciativy, a zvláště, aby stanovila, zda by 
zvýšená účast regionálních a místních orgánů mohla představovat adekvátní řešení, 
pokud jde o zajištění efektivnosti činností a rozhodnutí; 

13. žádá Komisi, aby opět zvážila žádosti o zřízení databáze osvědčených postupů pro 
podporu výměn těchto postupů mezi členskými státy; 

14. podněcuje členské státy, aby používaly všechny relevantní statistické nástroje pro 
popsání a rozbor nežádoucích příhod;

15. vyzývá členské státy, aby upřednostňovaly přístup založený na faktických údajích
a aby zvláště na základě studia jednotlivých případů a zpětných vazeb stanovily 
pokyny společné pro všechny členské státy;

b) Opatření ke snížení počtu infekcí spojených se zdravotní péčí 

16. vybízí členské státy, aby pokračovaly ve svém úsilí a aby zaváděly, pokud tak ještě 
nečiní, doplňková opatření k omezení počtu infekcí spojených se zdravotní péčí, která 
budou plně odpovídat doporučením Rady, a to zejména v oblasti:

– prevence infekcí spojených se zdravotní péčí jak v nemocničním, tak
mimonemocničním rámci;

– zlepšování informování pacientů prostřednictvím zdravotnických zařízení, ale
i mimo tato zařízení;

– podpory výzkumu zaměřeného na prevenci a kontrolu infekcí spojených se 
zdravotní péčí;

17. vybízí Evropskou komisi, aby prozkoumala možnost uzavření dohod o partnerství 
mezi Komisí a členskými státy jednotlivě nebo přímo mezi členskými státy za účelem 
prevence a řešení problémů s infekcemi spojenými se zdravotní péčí v nemocničních 
zařízeních, ale i v rámci domácí péče;

Zlepšit bezpečnost pacientů v Evropě včetně prevence a kontroly infekcí spojených se 
zdravotní péčí: konkrétní opatření a doporučení

a) Prevence

18. vyzývá členské státy, aby dostatečně zajišťovaly lidské, finanční a technologické 
zdroje pro co možná nejkvalitnější primární zdravotní péči a péči poskytovanou
v nemocnicích, a vyzývá je především, aby při celkovém přezkumu výdajů 
nesnižovaly rozpočtové prostředky vyčleněné na oblast bezpečnosti pacientů, která 
představuje významnou výzvu, před níž evropské systémy zdravotní péče stojí; 

19. vyzývá členské státy a Komisi, aby podporovaly, a to i prostřednictvím informačních 
kampaní, obecné osvědčené postupy, zejména postupy související s hygienou (hygiena 
rukou, sterilizace nástrojů atd.) v nemocnici, ale také mimo ni (a zejména u pacientů
a jejich rodin);

20. vyzývá členské státy, aby stanovily zvláštní bezpečnostní postupy vztahující se na 
degenerativní a hendikepující chronická onemocnění, vyžadující stálou péči mimo 
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nemocniční rámec (ve zdravotnických zařízeních pro dlouhodobé a střednědobé
pobyty, ale i v domácnosti);

21. vyzývá členské státy, aby používaly nejvyspělejší existující technologické prostředky
k zajištění maximální bezpečnosti pacientů, a zvláště aby zavedly všeobecné 
používání elektronických karet na jméno obsahujících všechny užitečné informace 
týkající se pacienta a zejména jeho zdravotní historie;

22. zdůrazňuje, pokud jde o domácí zdravotní péči, že:
- stav pacientů (zejména starších osob a osob s omezenou schopností pohybu)

vracejících se domů z nemocnice musí být při odchodu z nemocnice zevrubně 
vyšetřen, zejména za účelem vyhodnocení a prevence rizika pádů;

- pacienti a pečující osoby blízké musí být náležitě informováni zejména
o hygienických otázkách a o dodržování lékařských postupů a předpisů; 

- je nutné co nejvíce podporovat používání jednorázového lékařského materiálu;

b) Komunikace, vzdělávání a odborná příprava

23. vyzývá členské státy, aby prováděly konkrétní činnosti zaměřené na zvýšení 
informovanosti a na odbornou přípravu, týkající se infekcí spojených se zdravotní péčí
a určené nejen odborným zdravotnickým pracovníkům (lékaři, zdravotní sestry, 
pečovatelský personál atd.), ale například i pečujícím osobám blízkým a asistentům;

c) Práva pacientů

24. vyzývá členské státy, aby na místní úrovni zajistily orgán nebo kontaktní osobu, která 
by pacientům poskytovala informace a údaje týkající se jejich bezpečnosti;

25. vyzývá členské státy, aby sdělovaly pacientům informace týkající se rizik, úrovní 
bezpečnosti a platných opatření k zabránění nežádoucím příhodám spojeným se 
zdravotní péčí, a to za účelem zajištění informovaného souhlasu pacienta s léčbou, 
která je mu navrhována, a za účelem toho, aby pacient z obecnějšího hlediska získal 
znalosti v oblasti bezpečnosti pacientů, a vyzývá členské státy, aby informovaly 
pacienty o reklamačních postupech a právech na odvolání v případě nežádoucích 
příhod spojených se zdravotní péčí;

26. vyzývá členské státy a regionální a místní orgány, aby upřednostňovaly, pokud je to 
možné, přístup založený na mediaci v případě nežádoucích příhod spojených se 
zdravotní péčí;

27. podněcuje zavedení systémů náprav (a zejména odškodnění v případě nežádoucích 
příhod spojených se zdravotní péčí), které by byly sladěny na úrovni Evropské unie;

d)  Diagnóza a monitorování

28. vyzývá členské státy, aby podporovaly systémy podávání zpráv a zpětných informací
v oblasti bezpečnosti pacientů, a to jak od ošetřujícího personálu, tak od pacientů
a pečujících osob blízkých; 

29. podněcuje členské státy, aby přijaly standardizovaná kritéria pro zjištění jednotlivých 
míst postižených infekcemi spojenými se zdravotní péčí (tato kritéria musí zahrnovat
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mimonemocniční struktury) a aby pokračovaly ve svém úsilí při shromažďování 
srovnatelných a aktualizovaných údajů v oblasti obecné bezpečnosti pacientů a infekcí 
spojených se zdravotní péčí;

30. vyzývá zejména členské státy, které provádějí vnitrostátní prevalenční studie týkající 
se infekcí spojených se zdravotní péčí na základě harmonizované metodologie 
střediska ECDC, aby tyto studie pravidelně opakovaly, a podněcuje ty státy, které 
vnitrostátní prevalenční studie týkající se infekcí spojených se zdravotní péčí na 
základě harmonizované metodologie střediska ECDC neprovádějí, aby tak činily;

31. doporučuje, aby byly na regionální a místní úrovni vytvořeny pracovní skupiny 
zabývající se konkrétními otázkami v oblasti bezpečnosti pacientů; mohly by být 
například ustanoveny pracovní skupiny zabývající se konkrétně prevencí úrazů
u starších osob, snížením operačních rizik nebo snížením rizik chyb při medikaci;

e) Evropská a mezinárodní spolupráce 

32. vyzývá členské státy a Komisi k posílení spolupráce, včetně spolupráce se Světovou 
zdravotnickou organizací (WHO) a s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
(OECD), za účelem standardizace opatření, definic a terminologie a ukazatelů 
bezpečnosti pacientů;

33. vyzývá členské státy, aby sdílely registry osvědčených postupů v oblasti obecné 
bezpečnosti pacientů, pokud tyto registry existují, a zejména aby sdílely registry 
osvědčených postupů v oblasti prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí
a přenosu multirezistentních bakterií, pokud tyto registry existují;

34. vybízí středisko ECDC, aby dále podporovalo a standardizovalo sledování infekcí
spojených se zdravotní péčí, a vyzývá ho zejména, aby pokračovalo ve vývoji 
ukazatelů infrastruktur a postupů;

35. vyzývá členské státy, aby vytvořily společnou databázi pro shromažďování informací 
vztahujících se k nežádoucím příhodám spojeným se zdravotní péčí a aby také 
podporovaly všechny systémy shromažďování informací v této oblasti (včetně 
systémů vytvořených na základě důvěrných prohlášení);

f) Monitorování a zprávy

36. vybízí členské státy a Evropskou komisi, aby o další dva roky prodloužily dobu, 
během níž se bude sledovat provádění doporučení ve věci obecné bezpečnosti 
pacientů, včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí;

37. vybízí členské státy, aby posílily svou spolupráci se střediskem ECDC v oblasti
prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí; vybízí zejména vnitrostátní 
orgány, aby se pravidelně obracely na středisko ECDC o provedení auditů in situ a aby 
zveřejňovaly zprávy, které jim středisko ECDC předá, a zdůrazňuje v tomto ohledu, že 
je nutné zajistit v rámci budoucího finančního výhledu dostatečné a trvalé financování 
střediska ECDC, aby mohlo naplňovat své poslání týkající se koordinace a dohledu;

38. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Výboru regionů
a členským státům. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Bezpečnost pacientů: zásadní výzva v oblasti veřejného zdraví pro Evropskou unii 

Přístup k bezpečné zdravotní péči je svorníkem kvalitního systému zdravotní péče. Jedná se 
také o uznávané základní právo, ke kterému se hlásí Evropská unie, její instituce a evropští 
občané. Pacienti mají tedy právo očekávat, že bude vyvinuto veškeré úsilí o zaručení 
bezpečnosti. 

Zdravotnictví představuje vysoce rizikovou oblast, jelikož nežádoucí příhody spojené se 
zdravotní péčí (a nikoliv s léčeným zdravotním problémem) mohou způsobit vážnou újmu, 
komplikace nebo utrpení, či dokonce smrt léčených pacientů. Některé nežádoucí účinky 
souvisejí s rizikem vyplývajícím z nutných zákroků nebo medikace, jiné nežádoucí příhody 
jsou však způsobeny lékařským pochybením a mezerami nebo selháním v řetězci zdravotní 
péče, kterým by se dalo zabránit. 
Odhaduje se, že by se 30 % až 40 % nežádoucích příhod spojených se zdravotní péčí, a to jak
v nemocničním odvětví, tak v oblasti primární zdravotní péče, dalo zabránit. Mezi tyto 
nežádoucí příhody patří infekce spojené se zdravotní péčí. Podle odhadů postihují infekce 
spojené se zdravotní péčí každý rok v Evropské unii průměrně 5 % hospitalizovaných 
pacientů, tedy 4,1 milionů osob, a jsou přímou příčinou úmrtí u 37 000 z nich. Dalo by se 
zabránit nejméně 20 % případů infekcí spojených se zdravotní péčí. Starší osoby a osoby
s oslabenou imunitou jsou na takové infekce obzvlášť citlivé a kontrolu těchto infekcí 
spojených se zdravotní péčí často komplikuje rozvoj odolnosti vůči antibiotikům.

Bezpečnost pacientů přispívá především ke zlepšení kvality života. Újmy, které pacientům 
způsobují nežádoucí příhody spojené se zdravotní péčí, však představují také obrovskou zátěž
pro společnost, která je v období hospodářské krize ještě citelnější. Například v některých 
členských státech stoupá výskyt infekcí Clostridium difficile, které představují přibližně 5 % 
všech infekcí spojených se zdravotní péčí v Evropě a podle odhadů jsou důvodem 2 % 
případů návratu do nemocnice, přičemž se jejich finanční dopad na evropské systémy 
zdravotní péče v roce 2013 odhaduje na 3,7 milionů EUR. Jakékoliv investice v oblasti 
bezpečnosti pacientů tedy znamenají nejen jasný užitek pro pacienty, ale představují
i potenciální zdroj úspor. Je-li bezpečnost pacientů prioritou, je výsledkem snížení výdajů na 
péči o pacienty, kteří utrpěli újmu v důsledku nežádoucí příhody spojené se zdravotní péčí,
a tím i lepší využívání finančních a lidských zdrojů. Aby bylo těchto cílů dosaženo, je možné 
různými způsoby významně posílit kulturu bezpečnosti pacientů. 

Shrnutí doporučení Rady o bezpečnosti pacientů a prevenci a kontrole infekcí 
spojených se zdravotní péčí

Ve svém doporučení (2009/C 151/01) ze dne 9. června 2009 Rada doporučila zavedení 
určitého počtu opatření s cílem zlepšit bezpečnost pacientů v Evropské unii. 

a) V první kapitole doporučení, která se týkala obecných otázek bezpečnosti pacientů, byly 
členské státy vyzvány, aby zavedly řadu opatření k minimalizaci újmy vzniklé pacientům při 
poskytování zdravotní péče. K těmto doporučeným opatřením patří především: 
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– podpora zavádění a rozvíjení politik a vnitrostátních programů v oblasti 
bezpečnosti pacientů, 

– posílení účasti pacientů,
– zavedení systémů podávání zpráv a informování o nežádoucích příhodách, aniž by 

toto podávání zpráv mělo represivní povahu, 
– podpora vzdělávání a odborné přípravy zdravotnických pracovníků v oblasti 

bezpečnosti pacientů,
– rozvoj výzkumu v této oblasti.

V doporučení byly také členské státy vyzvány ke sdílení znalostí, zkušeností, osvědčených 
postupů a ke klasifikaci a měření bezpečnosti pacientů na úrovni EU prostřednictvím 
vzájemné spolupráce a spolupráce s Komisí a s ostatními dotčenými evropskými
a mezinárodními organizacemi.

b) Druhá kapitola se týkala prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí – členské 
státy byly vyzvány, aby na vhodné úrovni přijaly a provedly strategii pro prevenci a kontrolu 
infekcí spojených se zdravotní péčí. Tato strategie měla zahrnovat konkrétní preventivní
a kontrolní opatření na vnitrostátní nebo regionální úrovni a na úrovni zdravotnických 
zařízení (zejména zavedení systémů aktivního dozoru, vypracování a zpřístupnění pokynů, 
zavedení programů pro vzdělávání a školení zdravotnických pracovníků, opatření pro 
informovanost pacientů a podporu výzkumu v oblasti infekcí spojených se zdravotní péčí).

Naplňování doporučení Rady o bezpečnosti pacientů a prevenci a kontrole infekcí 
spojených se zdravotní péčí: první bilance

Komise představila na základě zpráv členských států v listopadu 2012 bilanci opatření, která 
byla přijata v reakci na tato doporučení.
Většina členských států přijala několik doporučených opatření: 

– pokud jde o bezpečnost pacientů obecně, většina členských států zařadila 
bezpečnost pacientů mezi priority svých politik pro zdravotnictví;

– pokud jde o školení o bezpečnosti pacientů, většina zemí zavedla opatření ve 
zdravotnických zařízeních;

– pokud jde o systémy podávání zpráv, systémy, které byly zavedeny, umožnily 
evidenci stávajících poznatků a výrazně se zlepšily, nicméně v této oblasti je stále
co zlepšovat;

– pokud jde o posílení účasti pacientů, bylo vynaloženo značné úsilí především
v nemocničním prostředí;

– pokud jde o výzkumné práce, zpráva informuje o vnitrostátních výzkumných 
programech v oblasti bezpečnosti pacientů ve všech členských státech;

– pokud jde o prevenci a kontrolu infekcí spojených se zdravotní péčí, většina 
členských států zavedla několik opatření pro prevenci a kontrolu infekcí spojených 
se zdravotní péčí, nejčastěji ve spojení se strategiemi pro uvážlivé používání 
antimikrobiálních látek v humánní medicíně a/nebo se strategiemi týkajícími se 
bezpečnosti pacientů. 
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Zároveň byla přijata opatření na evropské úrovni, zejména financování několika 
iniciativ, především v rámci programu Evropské unie v oblasti zdraví nebo 
sedmého rámcového programu pro výzkum (v celkové částce 16 milionů eur).

Ze zpráv vypracovaných členskými státy a shrnutých Komisí vyplývá, že i přes pokroky 
dosažené od roku 2009 existuje stále prostor ke zlepšení. 

Stanovisko zpravodaje a shrnutí jeho hlavních doporučení

Zpravodaj konstatuje, že některá opatření doporučovaná Radou pro zlepšení bezpečnosti 
pacientů v členských státech byla doposud zavedena jen v malém počtu členských států a že 
existuje stále prostor pro zlepšení jak v oblasti nemocniční, tak mimonemocniční zdravotní 
péče, zejména pokud jde o posílení účasti pacientů, vzdělávání odborných zdravotnických 
pracovníků a ošetřovatelů v širším slova smyslu, a že je nutné pokračovat v úsilí o zavedení 
evropských norem v oblasti bezpečnosti pacientů nebo stanovení evropských pokynů pro 
normy v oblasti bezpečnosti pacientů. Pokud jde konkrétně o infekce spojené se zdravotní
péčí, zpravodaj konstatuje, že některá opatření doporučovaná Radou za účelem prevence
a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí v členských státech byla dosud zavedena pouze
v malém počtu členských států a že existuje stále prostor pro zlepšení, zejména v oblasti 
informovanosti pacientů a podpory výzkumu zaměřeného na prevenci a boj s infekcemi 
spojenými se zdravotní péčí. 

Zpravodaj především vybízí členské státy, aby zavedly (nebo posílily, pokud existují) opatření
k posílení účasti občanů v oblasti bezpečnosti pacientů a prevence a kontroly infekcí 
spojeným se zdravotní péčí, vzdělávání zdravotnických pracovníků, ale i pacientů a jejich 
ošetřovatelů, opatření přeshraničního rázu a opatření na podporu výzkumu v oblasti 
bezpečnosti pacientů a infekcí spojených se zdravotní péčí. Vyzývá členské státy, aby 
pokračovaly ve svém úsilí v oblasti slaďování klasifikací a shromažďování srovnatelných 
ukazatelů. Vyzývá členské státy a regionální a místní orgány, aby v případě nežádoucích 
příhod spojených se zdravotní péčí upřednostňovaly, pokud je to možné, přístup založený na 
mediaci, a vybízí k zavedení systémů náprav sladěných na úrovni Evropské unie.

V kontextu stárnutí evropské populace a zneklidňujícího rozvoje odolnosti vůči 
antimikrobiálním látkám zpravodaj obzvlášť zdůrazňuje, že bezpečnost pacientů, a zejména 
prevence a kontrola infekcí spojených se zdravotní péčí, musí zaujímat přednostní místo jak
v politickém programu Evropské unie, tak na vnitrostátní, regionální a místní úrovni. Zejména
zdůrazňuje, že je nutné, aby členské státy vyčlenily dostatečné prostředky, zejména 
rozpočtové, na bezpečnost pacientů. Pokud jde o prevenci a kontrolu infekcí spojených se 
zdravotní péčí, zdůrazňuje přidanou hodnotu střediska ECDC, kterou má díky svým 
koordinačním činnostem a dohledu, a zdůrazňuje, že je nutné v rámci budoucího finančního 
výhledu zajistit dostatečné a trvalé financování tohoto střediska, aby mohlo své poslání 
týkající se koordinace a dohledu naplňovat. 

V doporučení Rady byla Komise vyzvána, aby stanovila účinnost navrhovaných opatření. 
Vzhledem k tomu, že provádění některých opatření začalo teprve nedávno nebo že některá
z nich nebyla ještě uskutečněna, podporuje zpravodaj návrh na vypracování druhé zprávy
o pokroku v červnu 2014. 
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