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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzését és leküzdését is magában 
foglaló betegbiztonságról szóló tanácsi ajánlás (2009/C 151/01) végrehajtásáról szóló, a 
tagállamok jelentései alapján a Tanácshoz intézett bizottsági jelentésről
(2013/2022(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a betegbiztonságról szóló, 2005. április 5-i luxemburgi nyilatkozatra,

– tekintettel az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzését és leküzdését is 
magában foglaló betegbiztonságról szóló tanácsi ajánlásra irányuló javaslatra vonatkozó, 
2009. április 23-i jogalkotási állásfoglalására, 

– tekintettel az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzését és leküzdését is 
magában foglaló betegbiztonságról szóló, 2009. június 9-i tanácsi ajánlásra,

– tekintettel az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzését és leküzdését is 
magában foglaló betegbiztonságról szóló tanácsi ajánlás végrehajtásáról szóló, a 
tagállamok jelentései alapján a Tanácshoz intézett, 2012. novemberi bizottsági jelentésre,

– tekintettel eljárási szabályzatának 48. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére, valamint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A7-
0000/2013),

Általános megjegyzések

A. mivel a betegbiztonság1 hatással van az egészségügyi ellátások általános minőségére;

B. mivel az európai uniós tagállamok egészségügyi rendszereiben a nemkívánatos 
események2 előfordulására és hatására vonatkozó adatok száma időben korlátozottan, 
de folyamatosan emelkedik;

C. mivel az egészségügyi ellátásokkal összefüggő, leggyakrabban előforduló 
nemkívánatos események az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések3, ellátási 

                                               
1 Az Egészségügyi Világszervezet meghatározása szerint a betegbiztonság azt jelenti, hogy az egészségügyi 
ellátás során a betegek nincsenek kitéve indokolatlan vagy potenciális ártalomnak.
2 A nemkívánatos esemény olyan esemény, amelynek eredményeképpen a beteget károsodás éri.
3 E jelentés alkalmazásában egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés minden olyan fertőzés, amely a betegek 
orvosi (diagnosztikai, terápiás vagy megelőző) kezelése során vagy következtében következik be, ha az a kezelés 
elején nem volt jelen, illetve nem volt lappangási időszakban. Egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés esetén 
a szóban forgó fertőző mikroorganizmusok (baktériumok, gombák, vírusok, paraziták és más átvihető 
kórokozók) származhatnak magától a betegtől, annak saját flórájából (belek, bőr stb.) vagy származhatnak a 
beteg környezetéből (exogén vagy keresztfertőzés). Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések az 
egészségügyi rendszerrel és a különböző ellátási folyamatokkal összefüggő összes fertőzést felölelik. Magukban 
foglalják az (egészségügyi intézményekben, a kórházi kezelés során vagy a járóbeteg-ellátás során szerzett) 
kórházi fertőzéseket és az egészségügyi intézményeken kívül, a közösségi rendszerekben (például a tartós és 
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hibák és sebészeti beavatkozások során vagy azt követően fellépő komplikációk 
formájában jelentkeznek;

D. mivel becslések szerint az Unióban kórházi ellátásban részesülő betegek 8–12%-ával 
történnek nemkívánatos események az egészségügyi ellátás során, legyen szó 
egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésről, gyógyszerelési hibákról, műtéti 
hibákról, hibás orvostechnikai eszközökkel összefüggő problémákról, diagnosztikai 
tévedésekről vagy az orvosi vizsgálatot követő beavatkozás elmaradásáról;

E. mivel miközben bizonyos nemkívánatos események a szükséges beavatkozásokkal 
vagy gyógyszerekkel járó kockázatokhoz kapcsolódnak, más nemkívánatos 
eseményeket ellátási hibák és hiányosságok vagy az egészségügyi ellátási lánc olyan 
hibái okozzák, amelyek elkerülhetők lennének;

F. mivel az időskorú és a csökkent immunitású betegek, valamint a krónikus 
betegségekben szenvedők és különösen a krónikus degeneratív betegségekben 
szenvedők szintén egy olyan csoportot alkotnak, amely különösen érzékeny az 
egészségügyi ellátással összefüggő nemkívánatos eseményekre;

G. mivel a Szerződés 168. cikke úgy rendelkezik, hogy az Európai Unió fellépése, amely 
kiegészíti a nemzeti politikákat, a népegészségügyi helyzet javítására, az emberi 
megbetegedések és betegségek, valamint az emberi fizikai és mentális egészséget 
fenyegető veszélyek okainak megelőzésére irányul;

H. mivel az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések, amelyek a kórházi ellátásban 
részesülő betegek átlagban 5%-át érintik, az Európai Unió országaiban jelentős 
közegészségügyi problémát jelentenek, amelyek nemcsak komoly közegészségügyi 
problémát okoznak, hanem egyúttal jelentős gazdasági terhet is rónak a szűkös 
egészségügyi forrásokra;

I. mivel az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések egészségügyi intézményben 
való tartózkodás vagy bármilyen, például otthoni egészségügyi kezelés eredményeként 
következhetnek be (különösen orvostechnikai műszerek vagy eszközök által 
közvetített fertőzések útján);

J. mivel az alapvető humánhigiéniai elővigyázatosság hiánya – az egészségügyi 
intézményekben és otthon egyaránt – gyakran a kórokozók, különösen az 
antimikrobiális hatóanyagokkal szemben rezisztens kórokozók elszaporodásával jár;

K. mivel továbbá az európai egészségügyi rendszereken belül és azok között megnőtt a 
polgárok mobilitása, valamint lehetőség nyílt arra, hogy a lakóhelyük szerinti 
országon kívül vegyenek igénybe egészségügyi kezelést, mindez kedvez a rezisztens 
mikroorganizmusok tagállamok közötti gyors elterjedésének;

                                                                                                                                                  
középtávú ellátást nyújtó intézményekben, és különösen az időskorú, önellátásra képtelen személyeket befogadó 
intézményekben) vagy otthon nyújtott egészségügyi ellátások során szerzett fertőzéseket.
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A Tanács ajánlásainak végrehajtása: az említésre méltó javulások és a még 
megvalósítandó előrehaladás

1. üdvözli a tagállami szinten végrehajtott, elsősorban az általános betegbiztonság 
javítására és az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések előfordulásának 
visszaszorítására irányuló intézkedéseket;

2. üdvözli az Európai Bizottság fellépését az általános betegbiztonság terén, amely a 
tagállamok között előmozdítja a kölcsönös tanulási folyamatot, valamint közös 
betegbiztonsági fogalommeghatározásokat és terminológiát javasol;

3. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy (a betegbiztonsághoz kapcsolódó tényezők 
azonosítására, megértésére és elemzésére irányuló, valamint ebből kiindulva az oktatást 
és a rendszerek javítását előmozdító) betegbiztonsági osztályozásra vonatkozóan 
európai uniós szinten mindeddig nem nyújtottak be javaslatot;

4. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy kevés azoknak a tagállamoknak a száma, amelyek 
mindeddig:

– intézkedéseket hoztak annak érdekében, hogy az egészségügyi intézmények 
javulást érjenek el a betegek egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésekkel 
kapcsolatos tájékoztatása terén;

– támogatást nyújtottak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésekre 
vonatkozó kutatások terén;

5. üdvözli az Európai Bizottság fellépését az egészségügyi ellátással összefüggő
fertőzések megelőzése és leküzdése terén, valamint az Európai Betegségmegelőzési és 
Járványvédelmi Központ (ECDC) koordinációs és felügyeleti munkáját;

6. felszólítja a tagállamokat, hogy folytassák erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy a 
betegbiztonságra vonatkozó összehasonlítható mutatók összegyűjtését valamennyi 
tagállamra kiterjesszék;

7. felszólítja a tagállamokat, hogy a betegbiztonság terén nemzeti és/vagy regionális 
szinten folytassák és fokozzák a kétoldalú és többoldalú együttműködést;

A betegbiztonság javítása Európában, többek között az egészségügyi ellátással összefüggő
fertőzések megelőzésével és leküzdésével: általános ajánlások

8. javasolja, hogy a betegbiztonság, valamint különösen az egészségügyi ellátással 
összefüggő fertőzés megelőzése és leküzdése kiemelt helyet foglaljon el mind az 
Európai Unió politikai menetrendjében, mind nemzeti szinten a tagállamokban, mind 
pedig regionális és helyi szinten;

a) A betegbiztonság javítására irányuló intézkedések

9. arra ösztönzi a tagállamokat, hogy a betegbiztonság terén folytassák erőfeszítéseiket, 
valamint hozzanak új intézkedéseket – amennyiben ez még nem történt meg – annak 
érdekében, hogy a Tanács ajánlásainak teljes egészében megfeleljenek;
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10. különösen arra ösztönzi a tagállamokat, hogy hozzák meg, illetve amennyiben azok 
már léteznek, erősítsék meg a következő intézkedéseket:

– a polgárok betegbiztonsággal kapcsolatos kezdeményezésekre vonatkozó 
ismereteinek a javítására, valamint a polgárok ezzel kapcsolatos tudatosságának 
növelésére irányuló intézkedések;

– az egészségügyi dolgozók betegbiztonsági oktatására és képzésére irányuló 
intézkedések;

– határokon átnyúló betegbiztonsági intézkedések;

– a betegbiztonság kutatásának előmozdítására irányuló intézkedések;

11. arra ösztönzi a tagállamokat, hogy hozzanak létre a nemkívánatos események jelzésére 
szolgáló rendszereket, illetve erősítsék meg azokat, amennyiben már léteznek ilyenek, 
annak érdekében, hogy az egészségügyi ellátási lánc hiányosságai esetén 
megállapíthatók legyenek a felelősségek, valamint hogy e hiányosságok alapján 
levonhatók legyenek a tanulságok;

12. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a kiemelt kezdeményezéseket, és 
különösen, hogy állapítsa meg, hogy a regionális és helyi önkormányzatok jelentősebb 
részvétele megfelelő megoldást jelentene-e a bevezetett intézkedések és meghozott 
döntések eredményességének biztosítására;

13. kéri a Bizottságot, hogy a helyes gyakorlatok tagállamok közötti cseréjének elősegítse 
érdekében ismételten fontolja meg azokat a kéréseket, amelyek a helyes gyakorlatokat 
tartalmazó adatbázis létrehozására vonatkoznak; 

14. arra ösztönzi a tagállamokat, hogy minden vonatkozó statisztikai eszközt vegyenek 
igénybe a nemkívánatos események leírásához és elemzéséhez;

15. felhívja a tagállamokat, hogy tényszerű adatokon alapuló megközelítést részesítsenek 
előnyben, valamint esettanulmányok és tapasztalati visszajelzések alapján hozzanak 
létre minden tagállamra vonatkozó közös iránymutatást;

b) Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések csökkentésére irányuló intézkedések

16. arra ösztönzi a tagállamokat, hogy a betegbiztonság terén folytassák erőfeszítéseiket, 
valamint, amennyiben még nem történt meg, hozzanak kiegészítő intézkedéseket az 
egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések csökkentésére annak érdekében, hogy a 
Tanács ajánlásainak teljes egészében megfeleljenek, különösen a következők 
tekintetében:

– az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzése mind a kórházi, mind 
pedig a kórházon kívüli ellátások esetében;

– az egészségügyi intézmények által, valamint az ezen intézményeken kívül a 
betegeknek nyújtott tájékoztatás javítása;

– az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzésére és leküzdésére 
irányuló kutatás támogatása;

17. arra ösztönzi az Európai Bizottságot, hogy az egészségügyi ellátással összefüggő
fertőzésekkel kapcsolatosan a kórházi rendszerekben, valamint az otthoni ellátás 
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keretében felmerülő problémák megelőzése és megoldása érdekében tárja fel a 
Bizottság és az egyes tagállamok közötti, illetve közvetlenül a tagállamok közötti 
partnerségi megállapodások létrehozásának lehetőségeit; 

A betegbiztonság javítása Európában, többek között az egészségügyi ellátással összefüggő
fertőzések megelőzésével és leküzdésével: területek és konkrét ajánlások

a) Megelőzés

18. felszólítja a tagállamokat, hogy biztosítsanak elegendő humán, pénzügyi és 
technológiai erőforrást annak érdekében, hogy a járóbeteg-ellátó rendszerekben és a 
kórházban nyújtott egészségügyi ellátások a lehető legmagasabb színvonalúak 
legyenek, és különösen felhívja a tagállamokat, hogy a kiadások általános 
felülvizsgálatakor ne csökkentsék az európai egészségügyi ellátási rendszerek esetében 
kiemelt kérdéskörként kezelt betegbiztonságra vonatkozó költségvetéseket;

19. felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy többek között tájékoztatási 
kampányokkal mozdítsák elő az általános helyes gyakorlatokat, különösen a higiénia 
területéhez kapcsolódóan (kézhigiénia, az eszközök sterilizálása stb.) a kórházakban, 
de a kórházakon kívül is (különösen a betegek és családjuk körében); 

20. felszólítja a tagállamokat, hogy a krónikus degeneratív és fogyatékosságot okozó, 
valamint a kórházi kereteken kívül (tartós és középtávú ellátást nyújtó 
intézményekben, de otthon is) biztosított folyamatos segítségnyújtást igénylő
betegségekre vonatkozóan határozzanak meg konkrét biztonsági előírásokat;

21. felszólítja a tagállamokat, hogy a legmagasabb szintű betegbiztonság biztosítása 
érdekében a lehető legfejlettebb technológiai eszközöket alkalmazzák, és különösen 
tegyék általánossá a betegre és különösen a kórtörténeti előzményekre vonatkozó 
valamennyi hasznos információt tartalmazó, névre szóló elektronikus kártyák 
alkalmazását;

22. az otthoni egészségügyi ellátásokkal kapcsolatban hangsúlyozza a következőket:
- a visszaesések kockázatának értékelése és megelőzése érdekében a kórházi 

ellátást követően otthonukba távozó betegek (különösen az időskorú és a 
mozgáskorlátozott személyek) állapotát a kórház elhagyásakor alaposan 
elemezni kell;  

- a betegeket és az őket segítő hozzátartozóikat megfelelően tájékoztatni kell 
különösen a higiéniával, az eljárások és a gyógyszerelési előírások betartásával 
kapcsolatos kérdésekről;

- a lehető legnagyobb mértékben elő kell mozdítani az egyszerhasználatos orvosi 
eszközök használatát;

b) Kommunikáció, oktatás és képzés

23. felszólítja a tagállamokat, hogy az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésekkel 
kapcsolatban hozzanak konkrét tájékoztatási és képzési intézkedéseket nemcsak az 
egészségügyi szakemberek (orvosok, ápolónők, kisegítő ápolók stb.), hanem például a 
segítő hozzátartozók és a szociális gondozók számára is;
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c) Betegjogok

24. felszólítja a tagállamokat, hogy helyi szinten határozzanak meg egy hatóságot vagy egy 
kapcsolattartó személyt, amelynek, illetve akinek az a feladata, hogy a betegek számára 
a betegbiztonságot érintő információkkal és adatokkal szolgáljon; 

25. felszólítja a tagállamokat, hogy annak érdekében, hogy a beteg a számára javasolt 
kezelésbe való beleegyezés előtt megfelelő tájékoztatást kapjon és általánosságban a 
betegbiztonság terén ismereteket szerezhessen, tájékoztassák a betegeket a 
kockázatokról, a biztonsági szintről és az egészségügyi ellátással összefüggő
nemkívánatos események elkerülésére irányuló, hatályos intézkedésekről, valamint 
felhívja a tagállamokat, hogy a betegeket tájékoztassák az egészségügyi ellátással 
összefüggő nemkívánatos események esetén fennálló panasztételi eljárásokról és 
jogorvoslati lehetőségekről;

26. arra ösztönzi a tagállamokat, valamint a regionális és helyi önkormányzatokat, hogy az 
egészségügyi ellátással összefüggő nemkívánatos események bekövetkezése esetén a 
lehető legnagyobb mértékben részesítsék előnyben a közvetítésen alapuló 
megközelítéseket;

27. ösztönzi az európai uniós szinten harmonizált jogorvoslati (az egészségügyi ellátással 
összefüggő nemkívánatos események esetén különösen a kártérítési) rendszerek 
bevezetését; 

d)  Diagnosztika és nyomon követés

28. felszólítja a tagállamokat, hogy ösztönözzék és mozdítsák elő a betegbiztonsággal 
kapcsolatban mind az egészségügyi dolgozóktól, mind pedig a betegektől és 
hozzátartozóiktól kapott információkat és visszajelzéseket;

29. arra ösztönzi a tagállamokat, hogy az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések 
tekintetében (a kórházakon kívüli struktúrákra is kiterjedően) a különböző fertőzési 
helyek meghatározására állapítsanak meg szabványosított kritériumokat, valamint az 
általános betegbiztonság és az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés terén 
folytassák az összehasonlítható és naprakész adatok összegyűjtésére irányuló 
erőfeszítéseiket; 

30. felhívja különösen az ECDC által kifejlesztett harmonizált módszer alapján az 
egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésekre vonatkozó nemzeti pontprevalencia-
vizsgálatokat folytató tagállamokat, hogy rendszeresen újítsák meg ezeket a 
vizsgálatokat, azokat a tagállamokat pedig, amelyek nem folytatnak az ECDC által 
kifejlesztett harmonizált módszer alapján az egészségügyi ellátással összefüggő
fertőzésekre vonatkozó nemzeti pontprevalencia-vizsgálatokat, arra ösztönzi, hogy 
vezessenek be ilyen vizsgálatokat;

31. javasolja, hogy regionális vagy helyi szinten hozzanak létre a betegbiztonsággal 
kapcsolatos konkrét kérdésekkel foglalkozó munkacsoportokat; például kifejezetten az 
időskorú személyek esetében létre lehetne hozni a balesetek megelőzésével, a műtéti 
kockázatok csökkentésével vagy a gyógyszerelési hibák csökkentésével foglalkozó 
munkacsoportokat; 



PR\937476HU.doc 9/13 PE510.691v02-00

HU

e) Európai és nemzetközi együttműködés

32. felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy a betegbiztonsággal kapcsolatos 
intézkedések, fogalommeghatározások és terminológia, valamint a mutatók 
szabványosítása érdekében fokozzák a többek között a WHO-val és az OECD-vel 
folytatott együttműködést;

33. felszólítja a tagállamokat, hogy adott esetben osszák meg a betegbiztonsággal 
kapcsolatos helyes gyakorlatokat, és adott esetben többek között osszák meg az 
egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések és a multirezisztens baktériumok 
átvitelének megelőzésével és ellenőrzésével kapcsolatos helyes gyakorlatokat;

34.  támogatja az ECDC-t az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések felügyeletének 
támogatására és szabványosítására irányuló lépései terén, és különösen arra hívja fel, 
hogy folytassa az infrastrukturális mutatók és gyakorlatok kidolgozását;

35. felhívja a tagállamokat, hogy az egészségügyi ellátásokkal összefüggő nemkívánatos 
eseményekre vonatkozó információk összegyűjtéséhez hozzanak létre egy közös 
adatbázist, és egyébként ösztönözzenek minden ezzel kapcsolatos információgyűjtési 
rendszert (beleértve a bizalmasan kezelendő nyilatkozatok alapján létrehozott 
rendszereket is);

f)  Nyomon követés és jelentéstétel

36. arra ösztönzi a tagállamokat és az Európai Bizottságot, hogy legalább további két 
évvel hosszabbítsák meg az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések 
megelőzését és leküzdését is magában foglaló betegbiztonságra vonatkozó ajánlás 
végrehajtásának nyomon követését;

37. arra ösztönzi a tagállamokat, hogy az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések 
megelőzése és leküzdése terén fokozzák az ECDC-vel folytatott együttműködésüket; 
különösen arra ösztönzi a nemzeti hatóságokat, hogy a helyszíni ellenőrzések 
végrehajtására rendszeresen kérjék fel az ECDC-t, és hozzák nyilvánosságra az ECDC 
által nekik átadott jelentéseket, valamint e tekintetben hangsúlyozza, hogy a jövőbeni 
pénzügyi tervek keretében biztosítani kell az ECDC megfelelő és hosszú távú 
finanszírozását annak érdekében, hogy megfelelően el tudja látni koordinációs és 
felügyeleti feladatát;

38. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
Régiók Bizottságának és a tagállamoknak.
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INDOKOLÁS

Betegbiztonság: az Európai Unió számára komoly közegészségügyi kihívást jelentő
kérdés

A biztonságos egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés a minőségi egészségügyi rendszer 
alapját képezi, és egyben az Európai Unió, annak intézményei és az európai polgárok által 
elismert alapvető jogot is jelent. Következésképpen a betegek joggal várják el, hogy 
biztonságuk érdekében minden erőfeszítést megtegyenek.

Az egészségügyi ágazat magas kockázatot jelentő terület abban az értelemben, hogy (nem a 
kezelt egészségügyi problémával, hanem) az egészségügyi ellátással összefüggő
nemkívánatos események komoly sérüléssel, komplikációkkal, illetve szenvedéssel, vagy akár 
a kezelt betegek halálával is járhatnak.  Miközben bizonyos nemkívánatos események a 
szükséges beavatkozásokkal vagy gyógyszerekkel járó kockázatokhoz kapcsolódnak, más 
nemkívánatos eseményeket ellátási hibák és hiányosságok vagy az egészségügyi ellátási lánc 
olyan hibái okozzák, amelyek elkerülhetők lennének.
Becslések szerint az egészségügyi ellátással összefüggő nemkívánatos események 30–40%-a 
mind a kórházi ágazatban, mind pedig a járóbeteg-ellátási ágazatban elkerülhető. E 
nemkívánatos események közé tartoznak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések. 
Becslések szerint az Európai Unióban az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések évente 
átlagosan a kórházi ellátásban részesülő betegek 5%-át, azaz 4,1 millió embert érintenek, és 
ebből közvetlenül 37 000 ember halálát okozzák.  Az egészségügyi ellátással összefüggő
fertőzések az esetek legalább 20%-ában elkerülhetők lennének. Az időskorú és csökkent 
immunitású személyek különösen érzékenyek az ilyen fertőzésekkel szemben, és az 
antibiotikum-rezisztencia kialakulása gyakran megnehezíti az ezekkel az egészségügyi 
ellátással összefüggő fertőzésekkel szembeni küzdelmet.

A betegbiztonság mindenekelőtt az életminőség javulásához járul hozzá. Az egészségügyi 
ellátással összefüggő nemkívánatos események által a betegeknek okozott károsodások a 
társadalomra is nehéz terhet rónak, amely a gazdasági válság időszakában még súlyosabb. Az 
Európában az összes egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés körülbelül 5%-át kitevő, és 
az ismételt kórházi kezelések 2%-áért felelős, Clostridium difficile baktérium okozta 
fertőzések előfordulása például bizonyos tagállamokban emelkedik, és az európai 
egészségügyi rendszerekre gyakorolt pénzügyi hatása a becslések szerint 2013-ban eléri a 3,7 
millió EUR-t. Ezért a betegbiztonság területén végrehajtott minden befektetés – a betegek 
szempontjából egyértelmű előnyökön kívül – lehetséges takarékossági forrást is jelent. A 
betegbiztonság számára biztosított prioritás az egészségügyi ellátással összefüggő
nemkívánatos események áldozatául esett betegek kezelési költségének csökkenését, és 
egyidejűleg a pénzügyi és humán erőforrások jobb kihasználását eredményezi.  E célkitűzések 
eléréséhez a betegbiztonsági kultúra különböző módokon jelentősen megerősíthető.

A Tanács betegbiztonsággal, valamint az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések 
megelőzésével és leküzdésével kapcsolatos ajánlásának összefoglalása

2009. június 9-i ajánlásában (2009/C 151/01) tehát a Tanács az Európai Unióban a 
betegbiztonság javítására irányuló bizonyos intézkedések végrehajtását tűzte ki célul. 
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a) az ajánlás általános betegbiztosításra vonatkozó első fejezete az egészségügyi 
ellátásban részesülő betegeket érő károsodás minimálisra csökkentését célzó 
intézkedések bevezetésére kéri fel a tagállamokat. A meghatározott intézkedések közé 
tartoznak különösen a következők:
– a nemzeti betegbiztonsági szakpolitikák és programok létrehozásának és 

kidolgozásának támogatása,
– a betegek tudatosságának növelése,
– a nemkívánatos eseményekre vonatkozó, szankciómentes jelentéstételi és tanulási 

rendszerek létrehozása,
– az egészségügyi dolgozók betegbiztonsági oktatásának és képzésének 

előmozdítása;
– a szóban forgó témában a kutatás előmozdítása.

Az ajánlás felkéri továbbá a tagállamokat, hogy osszák meg egymással az ismereteket, a 
tapasztalatokat és a bevált gyakorlatokat, valamint az egymással és a Bizottsággal, illetve a 
más érintett európai és nemzetközi szervezetekkel való együttműködés révén uniós szinten 
osztályozzák és mérjék fel a betegbiztonságot.

b) A második fejezet az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzésével és 
leküzdésével foglalkozik: az ajánlás felkéri a tagállamokat, hogy az egészségügyi 
ellátással összefüggő fertőzések megelőzésére és leküzdésére vonatkozóan megfelelő
szintű stratégiát fogadjanak el és hajtsanak végre. Az ajánlás a javasolt stratégia 
keretében az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzését és leküzdését 
célzó nemzeti és regionális szintű, illetve az egészségügyi intézmények szintjén 
végrehajtandó, meghatározott intézkedéseket tartalmaz (különösen aktív felügyeleti 
rendszerek létrehozása, iránymutatások kidolgozása és bevezetése, az egészségügyi 
dolgozók oktatására és képzésére irányuló programok létrehozása, a betegek 
tájékoztatására vonatkozó intézkedések és az egészségügyi ellátással összefüggő
fertőzés terén a kutatás támogatása).

A Tanács betegbiztonsággal, valamint az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések 
megelőzésével és leküzdésével kapcsolatos ajánlásának végrehajtása: első összegző
értékelés

A Bizottság a tagállamok jelentései alapján 2012 novemberében benyújtotta az ajánlásnak 
való megfelelés érdekében végrehajtott intézkedések mérlegét.
A tagállamok többsége bejelentette, hogy a javasolt intézkedések egy részét bevezette:

– az általános betegbiztonságra vonatkozó ajánlások közül a legtöbb tagállam a 
betegbiztonság kérdésének mint kiemelt kérdéskörnek az egészségügyi 
szakpolitikákba való beágyazását valósította meg;

– a betegbiztonsági képzés  terén az országok többsége az egészségügyi 
intézményekben hozott intézkedéseket;

– a meglévő jelentéstételi és tanulási rendszereket jelentős mértékben fejlesztették, 
de még tökéletesítésre várnak;

– a betegek tudatosságának növelése terén jelentős erőfeszítések történtek főként a 
kórházi ágazatban;
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– a kutatás terén a jelentés arról számol be, hogy a betegbiztonságra vonatkozóan 
minden tagállamban nemzeti programokat vezettek be;

– az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzése és ellenőrzése terén a 
tagállamok többsége az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések 
megelőzésére és leküzdésére irányuló különböző intézkedéseket általában az 
antimikrobiális hatóanyagoknak a humán orvostudományban való körültekintő
alkalmazását célzó stratégiákkal együtt hajtotta végre.

Ezzel párhuzamosan európai szintű intézkedések történtek, különösen különböző
kezdeményezések finanszírozása, különösen az egészségügy területén vagy a hetedik kutatási 
keretprogramhoz tartozó európai uniós program keretében (összesen 16 millió EUR 
összegben).

A tagállamok által összeállított és a Bizottság által összefoglalt jelentések azt mutatják, hogy 
a 2009 óta elért előrehaladás ellenére vannak még javításra váró területek.

Az előadó álláspontja és fő ajánlásainak összefoglalása

Az előadó megjegyzi, hogy a tagállamokban a betegbiztonság javítása érdekében a Tanács 
által javasolt bizonyos intézkedéseket mindeddig csupán kevés tagállam hajtotta végre, és van 
még mit javítani mind a kórházi ellátás, mind pedig a kórházon kívüli ellátás területén, 
különösen a betegek tudatosságának növelése, az egészségügyi dolgozók és a szélesebb 
értelemben vett ápolók oktatásának terén. Megjegyzi továbbá, hogy szükség van a 
betegbiztonsággal kapcsolatos európai nómenklatúrák bevezetésére irányuló erőfeszítések 
folytatására, valamint a betegbiztonsági szabványokra vonatkozó európai iránymutatások 
létrehozására. Konkrétabban az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésekkel 
kapcsolatban az előadó megjegyzi továbbá, hogy a tagállamokban az egészségügyi ellátással 
összefüggő fertőzések megelőzése és leküzdése érdekében a Tanács által javasolt bizonyos 
intézkedéseket mindeddig csak kevés ország vezette be, és hogy van még mit javítani 
különösen a betegek tájékoztatása, valamint az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések 
megelőzésére és leküzdésére irányuló kutatás támogatása terén.

Különösen arra ösztönzi a tagállamokat, hogy a betegbiztonság és az egészségügyi ellátással 
összefüggő fertőzések megelőzése és leküzdése terén hozzanak a polgárok tudatosságának 
növelésére irányuló intézkedéseket, az egészségügyi dolgozók, valamint a betegek és az őket 
segítők oktatására és képzésére irányuló intézkedéseket, határokon átnyúló intézkedéseket, 
valamint a betegek biztonságára és az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésekre 
vonatkozó kutatás előmozdítására vonatkozó intézkedéseket (vagy meglévő intézkedések 
esetén erősítsék meg azokat). Felhívja a tagállamokat, hogy az osztályozások harmonizációja 
és az összehasonlítható mutatók összegyűjtése terén folytassák erőfeszítéseiket. Felhívja a 
tagállamokat, valamint a regionális és helyi önkormányzatokat, hogy az egészségügyi 
ellátással összefüggő nemkívánatos események bekövetkezése esetén a lehető legnagyobb 
mértékben részesítsék előnyben a közvetítésen alapuló megközelítéseket, és ösztönzi az 
európai uniós szinten harmonizált jogorvoslati rendszerek bevezetését.

Az európai népesség elöregedésére és az antimikrobiális rezisztencia aggasztó fejlődésére 
tekintettel az előadó hangsúlyozni kívánja, hogy a betegbiztonságnak, valamint különösen az 
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egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés megelőzésének és leküzdésének elsődleges helyet 
kell elfoglalnia mind az Európai Unió politikai menetrendjében, mind pedig nemzeti, 
regionális és helyi szinten. Különösen hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak a 
betegbiztonságra elegendő eszközt, és különösen elegendő költségvetési eszközt kell 
biztosítaniuk. Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzése és leküzdése 
tekintetében hangsúlyozza az ECDC, és az általa végzett koordinációs és felügyeleti 
tevékenység által nyújtott hozzáadott értéket, valamint kiemeli, hogy a jövőbeni pénzügyi 
tervek keretében biztosítani kell az ECDC megfelelő és hosszú távú finanszírozását annak 
érdekében, hogy megfelelően el tudja látni koordinációs és felügyeleti feladatát.

A tanácsi ajánlásban felkérték a Bizottságot annak megvizsgálására, hogy a javasolt 
intézkedések mennyire működnek hatékonyan a gyakorlatban. Tekintettel arra, hogy bizonyos 
intézkedéseket csupán a közelmúltban hoztak meg, vagy még nem vezettek be, az előadó 
támogatja a javaslatot, hogy 2014 júniusában dolgozzanak ki egy második eredményjelentést.


