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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie sprawozdania Komisji dla Rady na podstawie sprawozdań państw 
członkowskich dotyczących wdrażania zalecenia Rady (2009/C 151/01) w sprawie 
bezpieczeństwa pacjentów, w tym profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką 
zdrowotną
(2013/2022(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając deklarację luksemburską w sprawie bezpieczeństwa pacjenta z dnia 
5 kwietnia 2005 r.,

– uwzględniając swoją rezolucję ustawodawczą z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 
wniosku dotyczącego zalecenia Rady w sprawie bezpieczeństwa pacjentów, w tym 
profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną,

– uwzględniając zalecenie Rady z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa 
pacjentów, w tym profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji dla Rady z listopada 2012 na podstawie sprawozdań 
państw członkowskich dotyczących wdrażania zalecenia Rady w sprawie bezpieczeństwa 
pacjentów, w tym profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych (A7–0000/2013),

Uwagi ogólne

A. mając na uwadze, że bezpieczeństwo pacjentów1 związane jest z całościową jakością 
opieki zdrowotnej;

B. mając na uwadze liczbę, obecnie nieznaczną, lecz stale rosnącą, danych dotyczących 
współczynnika chorobowości i częstotliwości występowania zdarzeń niepożądanych2

w systemach opieki zdrowotnej w państwach członkowskich UE;

C. mając na uwadze, że najczęściej występujące zdarzenia niepożądane związane
z opieką zdrowotną przybierają formę zakażeń związanych z opieką zdrowotną3, 
zdarzeń związanych ze stosowanymi lekami i komplikacji w trakcie lub po operacji;

                                               
1 Zdefiniowane przez WHO jako stan, w którym pacjent nie doznaje niepotrzebnej rzeczywistej szkody ani nie 
jest narażony na potencjalną szkodę w związku z opieką zdrowotną.
2 Zdarzenie niepożądane oznacza zdarzenie, w wyniku którego pacjent ponosi szkodę.
3 Na potrzeby niniejszego sprawozdania zakażenie związane z opieką zdrowotną oznacza dowolne zakażenie 
pacjenta, nabyte w trakcie lub na skutek poddania się zabiegom medycznym (w celu diagnostycznym, 
terapeutycznym lub profilaktycznym), jeśli zakażenie to nie występowało ani nie było w okresie inkubacji przed 
poddaniem się zabiegom. W przypadku zakażenia związanego z opieką zdrowotną mikroorganizmy zakaźne 
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D. mając na uwadze, że według szacunków od 8 do 12% pacjentów szpitali w Unii 
Europejskiej cierpi z powodu zdarzeń niepożądanych związanych ze świadczoną 
opieką zdrowotną, takich jak zakażenia związane z opieką zdrowotną, błędy
w stosowaniu leków, błędy chirurgiczne, awarie sprzętu medycznego, błędne diagnozy 
lub brak reakcji w odpowiedzi na wyniki badań;

E. mając na uwadze, że nawet jeśli pewne zdarzenia niepożądane są związane z ryzykiem 
przypisanym do koniecznych zabiegów lub lekarstw, to inne są spowodowane przez 
błędy medyczne oraz braki lub błędy w łańcuchu opieki zdrowotnej, których można 
byłoby uniknąć;

F. mając na uwadze, że pacjenci w podeszłym wieku, o obniżonej odporności oraz 
chorzy przewlekle, w szczególności osoby c h o r e  na przewlekłe choroby 
zwyrodnieniowe, także stanowią grupę osób szczególnie podatnych na zdarzenia 
niepożądane związane z opieką zdrowotną;

G. mając na uwadze, że art. 168 Traktatu stanowi, że działanie Unii Europejskiej, które 
uzupełnia polityki krajowe, powinno być skierowane na poprawę zdrowia 
publicznego, zapobieganie chorobom i dolegliwościom ludzkim oraz usuwanie źródeł 
zagrożenia dla fizycznego i psychicznego zdrowia człowieka;

H. mając na uwadze, że zakażenia związane z opieką zdrowotną, które dotyczą średnio 
5% pacjentów szpitali, stanowią główny problem dla zdrowia publicznego
w państwach Unii Europejskiej, będąc jednocześnie poważnym problemem 
zdrowotnym i znacznym obciążeniem ekonomicznym ograniczonych zasobów 
sanitarnych;

I. mając na uwadze, że do zakażeń związanych z opieką zdrowotną może dojść podczas 
pobytu w placówce opieki zdrowotnej lub przy okazji świadczenia wszelkich usług 
opieki zdrowotnej, szczególnie w domu (najczęściej na skutek zakażenia przyrządów
i wyrobów medycznych);

J. mając na uwadze, że nieprzestrzeganie podstawowych zasad higieny człowieka, na 
przykład w placówkach opieki zdrowotnej, a także w domu, często pociąga za sobą 
rozprzestrzenianie się czynników chorobotwórczych, szczególnie tych, które są 
odporne na antybiotyki;

K. mając ponadto na uwadze, że rosnąca mobilność obywateli w ramach europejskich 
systemów opieki zdrowotnej i pomiędzy nimi oraz istniejąca możliwość poddania się 
leczeniu poza krajem zamieszkania sprzyjają szybkiemu rozprzestrzenianiu się 
odpornych mikroorganizmów z jednego państwa członkowskiego do drugiego;

                                                                                                                                                  
(bakterie, grzyby, wirusy, pasożyty i inne czynniki zakaźne) mogą pochodzić od samego pacjenta (zakażenie 
endogenne) – z ich naturalnych siedlisk w ciele człowieka (jelita, skóra, itp.) lub z otoczenia pacjenta (zakażenie 
egzogenne lub mieszane). Pojęcie zakażenia związanego z opieką zdrowotną obejmuje wszystkie zakażenia 
związane z systemem opieki zdrowotnej i z różnymi sposobami leczenia. Są to zakażenia szpitalne (nabyte w 
placówkach opieki zdrowotnej przy okazji hospitalizacji lub leczenia ambulatoryjnego) oraz zakażenia nabyte w 
czasie leczenia prowadzonego poza placówkami opieki zdrowotnej – w obiektach opieki zbiorowej (np. w 
placówkach długo- lub średnioterminowej opieki, a szczególnie w placówkach opiekuńczych dla starszych osób 
zależnych, itp.) lub w domu.
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Wdrażanie zaleceń Rady: znaczące usprawnienia i pozostałe do podjęcia kroki

1. z zadowoleniem przyjmuje działania prowadzone na szczeblu państw członkowskich, 
mające w szczególności na celu poprawę ogólnego bezpieczeństwa pacjentów oraz 
zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażeń związanych z opieką zdrowotną;

2. z zadowoleniem przyjmuje działania Komisji Europejskiej zmierzające do zapewnienia 
ogólnego bezpieczeństwa pacjentów poprzez promowanie dzielenia się wiedzą przez 
państwa członkowskie oraz zaproponowanie ujednolicenia definicji i wspólnej 
terminologii w dziedzinie bezpieczeństwa pacjentów;

3. ubolewa, że dotąd nie zaproponowano na szczeblu Unii Europejskiej żadnej 
klasyfikacji bezpieczeństwa pacjentów (mającej na celu identyfikację, zrozumienie 
oraz analizę czynników związanych z bezpieczeństwem pacjentów, i w związku z tym 
– sprzyjanie edukacji i ulepszaniu systemów);

4. ubolewa nad faktem, że jak dotąd zbyt mało państw członkowskich:
– prowadziło działania zmierzające do poprawy informacji przekazywanych 

pacjentom na temat zakażeń związanych z opieką zdrowotną przez placówki 
opieki zdrowotnej,

– wspiera badania dotyczące zagadnienia zakażeń związanych z opieką zdrowotną;

5. z zadowoleniem przyjmuje działania Komisji Europejskiej oraz koordynację i nadzór 
sprawowany przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób
w dziedzinie profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną;

6. wzywa państwa członkowskie do kontynuowania prac mających na celu zestawienie 
szeregu wskaźników dotyczących bezpieczeństwa pacjentów we wszystkich 
państwach członkowskich;

7. wzywa państwa członkowskie do prowadzenia i zintensyfikowania dwustronnej
i wielostronnej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa pacjentów, na szczeblu 
narodowym i/lub regionalnym;

Poprawa bezpieczeństwa pacjentów w Europie, w tym profilaktyka i kontrola zakażeń 
związanych z opieką zdrowotną: zalecenia ogólne

8. zaleca, aby zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów, a w szczególności zapobieganie
i zwalczanie zakażeń związanych z opieką zdrowotną, odgrywało istotną rolę
w programie politycznym UE oraz na szczeblu krajowym państw członkowskich, jak 
również na szczeblu regionalnym i lokalnym;

a) Działania na rzecz poprawy ogólnego bezpieczeństwa pacjentów

9. zachęca państwa członkowskie do kontynuowania prac związanych z poprawą 
bezpieczeństwa pacjentów i do wdrożenia nowych działań, o ile jeszcze tego nie 
zrobiono, w celu wypełnienia zaleceń Rady;
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10. w szczególności zachęca państwa członkowskie do wdrożenia lub usprawnienia, jeśli 
istnieją:

– działań mających na celu zwiększenie świadomości obywateli na temat inicjatyw 
dotyczących bezpieczeństwa pacjentów i sprzyjających upodmiotowieniu 
obywateli w tym zakresie,

– kształcenia i szkolenia pracowników opieki zdrowotnej w kwestiach 
bezpieczeństwa pacjentów,

– działań transgranicznych dotyczących bezpieczeństwa pacjentów,

– działań promujących badania dotyczące bezpieczeństwa pacjentów;

11. zachęca państwa członkowskie do utworzenia lub usprawnienia, jeśli takowe istnieją, 
systemów powiadamiania o zdarzeniach niepożądanych, które pozwolą wskazać 
przyczyny błędów w łańcuchu opieki zdrowotnej i wyciągnąć z nich wnioski;

12. zachęca Komisję do analizy inicjatyw przewodnich, a w szczególności do określenia, 
czy zwiększony udział organów regionalnych i lokalnych może stanowić właściwe 
rozwiązanie zapewniające skuteczność wdrożonych działań i powziętych decyzji;

13. zwraca się do Komisji o ponowne rozpatrzenie wniosków o wprowadzenie bazy 
danych zawierającej opis dobrych praktyk, aby sprzyjać ich wymianie pomiędzy 
państwami członkowskimi;

14. zachęca państwa członkowskie do stosowania wszelkich odpowiednich instrumentów 
statystycznych służących do opisu i analizy zdarzeń niepożądanych;

15. zachęca państwa członkowskie do wspierania podejścia opartego na danych 
faktycznych, a w szczególności do opracowania wspólnych wytycznych dla 
wszystkich państw członkowskich na podstawie rzeczowych badań i informacji 
zwrotnych;

b) Działania zmierzające do ograniczenia zakażeń związanych z opieką zdrowotną

16. zachęca państwa członkowskie do kontynuowania swoich wysiłków i do 
wprowadzenia, jeśli tego jeszcze nie uczyniono, dodatkowych działań w celu 
zmniejszenia ilości zakażeń związanych z opieką zdrowotną, co pozwoli całkowicie 
wypełnić zalecenia Komisji, szczególnie w dziedzinie:
– zapobiegania zakażeniom związanym z opieką zdrowotną, zarówno w warunkach 

szpitalnych, jak i pozaszpitalnych,
– poprawy informacji przekazywanych pacjentom przez placówki opieki 

zdrowotnej, a także poza tymi placówkami,
– wspierania badań poświęconych zagadnieniu profilaktyki i kontroli zakażeń 

związanych z opieką zdrowotną;

17. zachęca Komisję Europejską do zbadania możliwości wprowadzenia partnerstwa 
między Komisją a poszczególnymi państwami członkowskimi lub bezpośrednio 
między państwami członkowskimi, aby zapobiegać i rozwiązywać problemy zakażeń 
związanych z opieką zdrowotną w placówkach szpitalnych oraz w ramach leczenia 
domowego;
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Poprawa bezpieczeństwa pacjentów w Europie, w tym profilaktyka i kontrola zakażeń 
związanych z opieką zdrowotną: konkretne ścieżki i zalecenia 

a) Zapobieganie

18. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia wystarczającej ilości zasobów 
ludzkich, finansowych i technologicznych, aby opieka udzielana przez placówki 
prywatne i publiczne była możliwie najwyższej jakości oraz apeluje szczególnie
o niezmniejszanie przez państwa członkowskie budżetów przeznaczonych na 
zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów, co stanowi główne wyzwanie europejskich 
systemów opieki zdrowotnej w chwili globalnego przeglądu wydatków;

19. wzywa państwa członkowskie i Komisję do promowania, m.in. poprzez kampanie 
informacyjne, ogólnych dobrych praktyk, szczególnie tych związanych z higieną 
(higiena rąk, sterylizacja narzędzi, itp.) w szpitalach oraz poza nimi (szczególnie 
wśród pacjentów i ich rodzin);

20. wzywa państwa członkowskie do identyfikacji protokołów bezpieczeństwa 
odnoszących się do przewlekłych chorób zwyrodnieniowych powodujących 
niepełnosprawność oraz wiążących się z wymogiem stałej opieki pozaszpitalnej (w 
placówkach opiekuńczo-pielęgnacyjnych oraz w domu);

21. wzywa państwa członkowskie do korzystania z istniejących zaawansowanych metod 
technologicznych w celu zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa 
pacjentów oraz, w szczególności, do upowszechnienia użycia imiennych kart 
elektronicznych zawierających wszystkie niezbędne informacje o pacjencie, przede 
wszystkim jego historię choroby;

22. podkreśla w przypadku opieki domowej, że:

- stan pacjentów (szczególnie osób starszych i o ograniczonej sprawności 
ruchowej), którzy wracają do domu po pobycie w szpitalu powinien podlegać 
szczegółowej ocenie w momencie opuszczania szpitala, w celu określenia 
ryzyka pogorszenia stanu zdrowia i zapobiegania mu,

- pacjenci i osoby im towarzyszące powinni być informowani w należyty sposób
w kwestiach higieny, przestrzegania procedur i stosowania przepisanych 
leków,

- należy promować na wszelkie możliwe sposoby używanie jednorazowego 
sprzętu medycznego;

b) Komunikacja, edukacja i szkolenia

23. wzywa państwa członkowskie do prowadzenia kampanii zwiększających świadomość 
oraz specjalnych szkoleń na temat zakażeń związanych z opieką zdrowotną 
skierowanych nie tylko do osób związanych zawodowo z opieką zdrowotną (lekarzy, 
pielęgniarek, personelu pomocniczego), ale także na przykład do opiekunów
i pracowników socjalnych;
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c) Prawa pacjentów 

24. wzywa państwa członkowskie do wyznaczenia na szczeblu lokalnym organu lub osoby 
kontaktowej, odpowiedzialnej za przekazywanie pacjentom informacji i danych 
dotyczących ich bezpieczeństwa;

25. wzywa państwa członkowskie do przekazywania pacjentom informacji na temat 
ryzyka, standardów bezpieczeństwa i aktualnie dostępnych środków pozwalających 
uniknąć zdarzeń niepożądanych związanych z opieką zdrowotną, prawa do wyrażenia 
przez pacjenta świadomej zgody na zaproponowane leczenie oraz ogólniej, aby 
umożliwić mu zdobycie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa pacjentów; wzywa także 
państwa członkowskie do informowania pacjentów na temat procedur składania skarg 
oraz prawa do środka odwoławczego w przypadku zaistnienia zdarzeń niepożądanych 
związanych z opieką zdrowotną;

26. zachęca państwa członkowskie oraz władze regionalne i lokalne, aby w przypadku 
wystąpienia zdarzeń niepożądanych związanych z opieką zdrowotną korzystali przede 
wszystkim z rozwiązań opartych na mediacji, o ile jest to możliwe;

27. zachęca do wprowadzenia zharmonizowanych na szczeblu europejskim systemów 
naprawy szkód (szczególnie systemu odszkodowań w przypadku wystąpienia zdarzeń 
niepożądanych związanych z opieką zdrowotną);

d)  Diagnostyka i monitorowanie

28. wzywa państwa członkowskie do popierania i zachęcania do zgłaszania problemów 
oraz przekazywania informacji zwrotnych na temat bezpieczeństwa pacjentów przez 
personel medyczny oraz pacjentów i ich rodziny;

29. wzywa państwa członkowskie do przyjęcia ustandaryzowanych kryteriów 
identyfikacji miejsc zakażenia związanego z opieką zdrowotną (ujmując w tym także 
struktury pozaszpitalne) oraz do kontynuowania wysiłków zmierzających do 
zgromadzenia porównywalnych i uaktualnionych danych w dziedzinie ogólnego 
bezpieczeństwa pacjentów i zakażeń związanych z opieką zdrowotną;

30. wzywa w szczególności państwa członkowskie, które prowadzą szczegółowe krajowe 
badania na temat współczynnika występowania zakażeń związanych z opieką 
zdrowotną, opracowane na podstawie ujednoliconej metodologii przygotowanej przez 
Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób do regularnego 
przeprowadzania tych badań oraz zachęca te państwa, które nie prowadzą 
szczegółowych krajowych badań na temat współczynnika występowania zakażeń 
związanych z opieką zdrowotną, opracowanych na podstawie ujednoliconej 
metodologii przygotowanej przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli 
Chorób do przeprowadzenia takich badań;

31. zaleca stworzenie na szczeblu regionalnym lub lokalnym grup roboczych zajmujących 
się kwestiami związanymi konkretnie z bezpieczeństwem pacjentów; przykładowo 
mogłyby zostać utworzone grupy zajmujące się tylko zapobieganiem wypadkom 
wśród osób starszych, ograniczeniem ryzyka związanego z operacjami lub 
ograniczeniem ryzyka błędów medycznych;
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e) Współpraca europejska i międzynarodowa

32. wzywa państwa członkowskie i Komisję do wzmocnienia współpracy, między innymi
z WHO i OECD, w celu normalizacji środków, definicji i terminologii oraz 
wskaźników w dziedzinie bezpieczeństwa pacjentów;

33. wzywa państwa członkowskie do udostępniania zbioru dobrych praktyk w dziedzinie 
ogólnego bezpieczeństwa pacjentów, jeśli taki zbiór istnieje, oraz do udostępniania 
zbioru dobrych praktyk w dziedzinie zapobiegania i kontroli zakażeń związanych
z opieką zdrowotną oraz w dziedzinie rozprzestrzeniania się bakterii opornych na 
wiele leków, także jeśli taki zbiór istnieje;

34.  popiera Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób w jego działaniach 
mających na celu wsparcie i normalizację nadzoru nad zakażeniami związanymi
z opieką zdrowotną i, w szczególności, zachęca je do kontynuowania działań, których 
istotą jest opracowanie wskaźników infrastruktury i praktyki;

35. wzywa państwa członkowskie do przygotowania wspólnej bazy danych na potrzeby 
zbioru informacji dotyczących zdarzeń niepożądanych związanych z opieką 
zdrowotną i, z drugiej strony, do wspierania wszystkich systemów zbioru danych w tej 
dziedzinie (w tym także tych opracowanych na podstawie poufnych oświadczeń);

f)  Monitorowanie i sprawozdawczość 

36. wzywa państwa członkowskie i Komisję do przesunięcia o minimum dwa lata terminu 
monitorowania zastosowania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa pacjentów, w tym 
profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną;

37. wzywa państwa członkowskie do wzmocnienia współpracy z Europejskim Centrum 
ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób w kwestii profilaktyki i kontroli zakażeń 
związanych z opieką zdrowotną; wzywa w szczególności organy krajowe do 
regularnego ubiegania się o przeprowadzenie kontroli in situ przez Europejskie 
Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz do upublicznienia sprawozdań 
przekazanych owym organom przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli 
Chorób; podkreśla w związku z tym konieczność zapewnienia wystarczającego
i długoterminowego finansowania Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli 
Chorób w ramach przyszłych perspektyw finansowych, aby mogło ono prawidłowo 
wypełniać misję koordynacji i nadzoru;

38. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, Komitetowi Regionów i rządom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Bezpieczeństwo pacjentów: największe wyzwanie dla Unii Europejskiej w dziedzinie 
zdrowia publicznego

Dostęp do pewnej opieki zdrowotnej stanowi filar systemu ochrony zdrowia wysokiej jakości. 
Chodzi także o jedno z uznanych praw podstawowych, do którego Unia Europejska, jej 
instytucje i obywatele przywiązują szczególną wagę. W związku z powyższymi pacjenci mają 
prawo oczekiwać, że zostaną poczynione wszelkie starania w celu zagwarantowania im 
bezpieczeństwa.

Sektor ochrony zdrowia jest sektorem wysokiego ryzyka w takim znaczeniu, że zdarzenia 
niepożądane związane z opieką zdrowotną (a nie z leczonym schorzeniem) mogą powodować 
poważne obrażenia, powikłania, ból, a nawet zgon leczonych pacjentów. Nawet jeśli pewne 
zdarzenia niepożądane związane są z ryzykiem przypisanym do zabiegów koniecznych do 
przeprowadzenia lub lekarstw koniecznych do zastosowania, to z kolei inne zdarzenia są 
spowodowane przez błędy medyczne oraz braki lub błędy w łańcuchu opieki zdrowotnej, 
których można byłoby uniknąć.
Szacuje się, że można uniknąć od 30 do 40% zdarzeń niepożądanych związanych z opieką 
zdrowotną, zarówno w publicznym, jak i w prywatnym sektorze opieki zdrowotnej. Do grupy 
zdarzeń niepożądanych należą zakażenia związane z opieką zdrowotną. Według szacunków 
zakażenia związane z opieką zdrowotną dotyczą 5% pacjentów hospitalizowanych, tj. 4,1 mln 
osób każdego roku w Unii Europejskiej, i są bezpośrednią przyczyną zgonu 37 tys. osób.
W minimum 20% przypadków możliwe jest uniknięcie zakażeń związanych z opieką 
zdrowotną. Osoby w podeszłym wieku oraz o obniżonej odporności są szczególnie podatne na 
takie zakażenia, a rozwój odporności na antybiotyki często utrudnia walkę z zakażeniami 
związanymi z opieką zdrowotną.

Bezpieczeństwo pacjenta przekłada się, przede wszystkim, na poprawę jakości życia. 
Jednakże szkody wyrządzane wobec pacjentów, powodowane przez zdarzenia niepożądane 
związane z opieką zdrowotną stanowią obciążenie dla społeczeństwa – jeszcze bardziej 
odczuwalne w dobie kryzysu finansowego. Przykładowo częstość występowania zakażeń 
bakterią Clostridium difficile, które to zakażenia stanowią około 5% wszystkich zakażeń 
związanych z opieką zdrowotną w Europie, i które są przyczyną 2% ponownej hospitalizacji, 
wzrasta w niektórych państwach członkowskich, co wymaga od europejskich systemów 
opieki zdrowotnej poniesienia w 2013 r. nakładów finansowych w wysokości ok. 3,7 mln 
EUR. Każda inwestycja w dziedzinę bezpieczeństwa pacjenta stanowi więc, poza ewidentną 
korzyścią dla pacjenta, potencjalne źródło oszczędności. Uznanie bezpieczeństwa pacjenta za 
priorytet prowadzi do zmniejszenia kosztów leczenia pacjentów, którzy ucierpieli na skutek 
zdarzeń niepożądanych związanych z opieką zdrowotną, a tym samym do lepszego 
wykorzystania zasobów ludzkich i finansowych. Aby osiągnąć powyższe cele należy
w znaczącym stopniu i na różne sposoby wzmocnić kulturę bezpieczeństwa pacjenta.

Synteza zalecenia Rady w dziedzinie bezpieczeństwa pacjentów oraz profilaktyki
i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną
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W swoim zaleceniu (2009/C 151/01) z dnia 9 czerwca 2009 r. Rada poleciła wdrożenie 
działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa pacjentów w Unii Europejskiej.

a) W rozdziale pierwszym zalecenia dotyczącym ogólnego bezpieczeństwa pacjentów 
wzywa się państwa członkowskie do wprowadzenia szeregu środków w celu 
zminimalizowania szkód ponoszonych przez pacjentów podczas korzystania z opieki 
zdrowotnej. Środki te obejmują:

– wsparcie dla opracowania i rozwoju polityki krajowej i programów w zakresie 
bezpieczeństwa pacjentów,

– upodmiotowienie pacjentów,
– tworzenie systemów umożliwiających zgłaszanie zdarzeń niepożądanych oraz 

pozwalających na wyciąganie wniosków z takich zdarzeń, przy jednoczesnym 
nienakładaniu jakichkolwiek sankcji karnych,

– promowanie kształcenia i szkolenia pracowników opieki zdrowotnej w kwestiach 
bezpieczeństwa pacjentów,

– rozwój badań w tej dziedzinie.
Ponadto zalecenie wzywa państwa członkowskie do dzielenia się wiedzą, doświadczeniem
i najlepszymi praktykami oraz do klasyfikowania i kodyfikowania bezpieczeństwa pacjentów 
na szczeblu UE poprzez wzajemną współpracę i współpracę z Komisją oraz innymi organami 
europejskimi i międzynarodowymi, których ta problematyka dotyczy.

b) W rozdziale drugim dotyczący profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką 
zdrowotną wzywa się państwa członkowskie, aby przyjęły i wdrożyły na odpowiednim 
szczeblu strategię profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną. 
Strategia ta powinna obejmować środki profilaktyki i kontroli zakażeń związanych
z opieką zdrowotną na szczeblu krajowym lub regionalnym oraz na szczeblu placówek 
opieki zdrowotnej (w szczególności stworzenie systemów aktywnego nadzoru, 
opracowanie i opublikowanie wytycznych, przygotowanie programów kształcenia
i szkolenia pracowników opieki zdrowotnej, informowanie pacjentów oraz wspieranie 
badań w dziedzinie zakażeń związanych z opieką zdrowotną).

Wdrożenie działań przewidywanych w zaleceniu Rady w dziedzinie bezpieczeństwa 
pacjentów oraz profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną: 
pierwsze podsumowanie 

Na podstawie sprawozdań państw członkowskich Komisja przedstawiła w listopadzie 2012 r. 
podsumowanie wdrożonych działań określonych w zaleceniu.
Większość państw członkowskich podjęła szereg działań określonych w zaleceniu w kwestii:

– ogólnego bezpieczeństwa pacjentów większość państw członkowskich 
uwzględniło bezpieczeństwo pacjentów jako kwestię priorytetową w swojej 
polityce zdrowotnej;

– kształcenia pacjentów w sprawach bezpieczeństwa – większość państw prowadziło 
działania w placówkach opieki zdrowotnej;

– systemów zgłaszania zdarzeń niepożądanych – te, które zostały wdrożone 
dostarczają informacji o istniejących nieprawidłowościach i zostały one
w znacznym stopniu ulepszone, jednak pewne aspekty pozostają jeszcze do 
poprawy;
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– upodmiotowienia pacjentów – poczyniono znaczące postępy, szczególnie
w środowisku szpitalnym;

– badań – sprawozdanie przedstawia wdrożenie krajowych programów badań nad 
bezpieczeństwem pacjentów we wszystkich państwach członkowskich;

– profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną – większość państw 
członkowskich połączyło działania zapobiegające zakażeniom związanym
z opieką zdrowotną z działaniami w zakresie kontroli tych zakażeń, w większości 
przypadków w powiązaniu ze strategiami dotyczącymi racjonalnego stosowania 
leków przeciwdrobnoustrojowych w leczeniu ludzi i/lub strategiami dotyczącymi 
bezpieczeństwa pacjentów.

Jednocześnie na szczeblu europejskim podjęto działania polegające na finansowaniu różnych 
inicjatyw, szczególnie w ramach programu UE w dziedzinie zdrowia lub w siódmym 
programie ramowym UE w zakresie badań (w kwocie łącznej 16 mln EUR).

Sprawozdania opracowane przez państwa członkowskie i zsyntetyzowane przez Komisję 
pokazują, że mimo postępów poczynionych od 2009 r. wprowadzenie innych usprawnień jest 
możliwe.

Stanowisko sprawozdawcy i synteza głównych zaleceń

Sprawozdawca odnotowuje w rezultacie, że pewne działania zalecane przez Radę, mające na 
celu poprawę bezpieczeństwa pacjentów w państwach członkowskich zostały jak dotąd 
wprowadzone jedynie przez nieliczne państwa członkowskie, oraz że można wprowadzić 
jeszcze wiele usprawnień w dziedzinie opieki szpitalnej i pozaszpitalnej, szczególnie
w kwestii upodmiotowienia pacjentów, kształcenia pracowników opieki zdrowotnej
i opiekunów w szerokim tego słowa znaczeniu, a także, że należy kontynuować działania 
prowadzące do rozwoju wspólnej terminologii w dziedzinie bezpieczeństwa pacjentów oraz 
opracować europejskie wytyczne w sprawie standardów bezpieczeństwa pacjenta. 
Sprawozdawca odnotowuje ponadto, że w dziedzinie zakażeń związanych z opieką zdrowotną 
pewne działania zalecane przez Radę mające na celu profilaktykę i kontrolę zakażeń 
związanych z opieką zdrowotną w państwach członkowskich, zostały jak dotąd wprowadzone 
jedynie przez nieliczne państwa, oraz że można wprowadzić jeszcze wiele usprawnień
w dziedzinie dostępu pacjentów do informacji oraz wsparcia badań w dziedzinie profilaktyki
i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną.

Wzywa w szczególności państwa członkowskie do wdrożenia (lub usprawnienia,
w zależności od przypadku) działań dotyczących upodmiotowienia obywateli w dziedzinie 
bezpieczeństwa pacjentów oraz profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką 
zdrowotną, kształcenia i szkoleń pracowników opieki medycznej, a także pacjentów i ich 
opiekunów, działań transgranicznych oraz działań promujących badania dotyczące 
bezpieczeństwa pacjentów oraz profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką 
zdrowotną. Wzywa państwa członkowskie do kontynuowania działań w kwestii opracowania 
systemu oceny obejmującego w państwach członkowskich szereg wskaźników. Wzywa 
państwa członkowskie oraz władze regionalne i lokalne, aby w przypadku wystąpienia 
zdarzeń niepożądanych związanych z opieką zdrowotną korzystali przede wszystkim
z rozwiązań opartych na mediacji, o ile jest to możliwe oraz zachęca do wprowadzenia 
zharmonizowanych na szczeblu europejskim systemów naprawy szkód.
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W kontekście starzenia się społeczeństw europejskich i znacznego wzrostu ilości przypadków 
uodpornienia się na antybiotyki sprawozdawca podkreśla, że zapewnienie bezpieczeństwa 
pacjentów, a w szczególności zapobieganie i zwalczanie zakażeń związanych z opieką 
zdrowotną musi odgrywać istotną rolę w agendzie politycznej UE oraz na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym Podkreśla w szczególności konieczność przeznaczenia przez państwa 
członkowskie środków budżetowych wystarczających do zapewnienia bezpieczeństwa 
pacjentów. W kwestii profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną 
podkreśla wartość dodaną, jaką wnosi Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli 
Chorób poprzez swoją działalność koordynacyjną i nadzorczą, oraz podkreśla konieczność 
zapewnienia wystarczającego i długoterminowego finansowania Europejskiego Centrum ds. 
Zapobiegania i Kontroli Chorób w ramach przyszłych perspektyw finansowych, aby mogło 
ono prawidłowo wypełniać misję koordynacji i nadzoru.

Zalecenie Rady postawiło przed Komisją zadanie określenia skuteczności zaproponowanych 
działań. Niektóre działania zaczęto wdrażać niedawno i nie zostało to jeszcze zakończone –
sprawozdawca proponuje więc opracowanie drugiego sprawozdania dotyczącego 
zaawansowania w realizacji działań w czerwcu 2014 r.


