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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la raportul Comisiei către Consiliu pe baza rapoartelor statelor membre 
privind măsurile de adoptat în urma Recomandării (2009/C 151/01) a Consiliului 
privind siguranța pacienților, inclusiv profilaxia și controlul infecțiilor asociate 
asistenței medicale
(2013/2022(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere declarația de la Luxemburg privind siguranța pacienților din 5 aprilie 
2005,

– având în vedere rezoluția sa legislativă din 23 aprilie 2009 referitoare la propunerea de 
recomandare a Consiliului privind siguranța pacienților, inclusiv prevenirea și controlul 
infecțiilor asociate asistenței medicale,

– având în vedere Recomandarea Consiliului din 9 iunie 2009 privind siguranța pacienților, 
inclusiv prevenirea și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale,

– având în vedere raportul din noiembrie 2012 al Comisiei către Consiliu pe baza 
rapoartelor statelor membre privind măsurile de adoptat în urma Recomandării a 
Consiliului privind siguranța pacienților, inclusiv profilaxia și controlul infecțiilor asociate 
asistenței medicale

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și 
avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A7-0000/2013),

Generalități

A. întrucât securitatea pacienților1 este o parte a calității globale a asistenței medicale;

B. întrucât datele referitoare la prevalența și incidența evenimentelor nedorite2 în 
sistemele de sănătate ale statelor membre ale Uniunii Europene, limitate deocamdată, 
sunt în continuă creștere;

C. întrucât evenimentele nedorite asociate tratamentelor celor mai frecvente se manifestă 
sub forma infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM)3, evenimentelor legate de 

                                               
1 Definită de OMS ca absența, în cazul unui pacient, oricărui prejudiciu inutil sau potențial asociat asistenței 
medicale.
2 Un eveniment nedorit este definit ca un incident care generează un prejudiciu pentru pacient.
3 În sensul prezentului raport, o IAAM este definită ca fiind orice infecție care apare în cursul sau ulterior unei 
manevre medicale (în scop de diagnosticare, terapeutic sau preventiv) asupra unui pacient dacă ea nu era nici 
prezentă, nici în stare de incubație la începutul manevrei respective. Microorganismele infecțioase (bacterii, 
viruși, paraziți și alți agenți transmisibili) implicați în cazurile de IAAM pot proveni de la pacientul însuși 
(infecții endogene), de la unul din rezervoarele naturale ale acestuia (intestine, piele etc.) sau din mediul 
înconjurător (infecție exogenă sau încrucișată). IAAM cuprind toate infecțiile asociate sistemului sanitar sau 
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medicamente și de complicațiile care survin în timpul unei intervenții chirurgicale sau 
după aceasta;

D. întrucât se estimează că 8-12% dintre pacienții spitalizați în Uniunea Europeană sunt 
victime ale evenimentelor nedorite asociate tratamentelor care le sunt aplicate, fie că e 
vorba de IAAM, de erori legate de tratament, erori chirurgicale, probleme legate de 
aparatura medicală defectă, erori de diagnosticare sau lipsa intervenției în urma 
examenelor medicale;

E. întrucât, dacă anumite efecte nedorite sunt legate de riscurile intrinseci asociate 
intervențiilor sau medicamentelor necesare, altele, în schimb, sunt provocate de erori 
medicale și de lacune sau disfuncționalități în lanțul asistenței medicale care ar putea fi 
evitate;

F. întrucât pacienții în vârstă, imunodepresivi și cei afectați de boli cronice, și mai ales de 
boli cronice degenerative, constituie, de asemenea, un grup extrem de vulnerabil la 
evenimentele nedorite asociate asistenței medicale;

G. întrucât articolul 168 din tratat prevede că acțiunea Uniunii Europene, care 
completează politicile naționale, are în vedere îmbunătățirea sănătății publice, 
prevenirea bolilor și afecțiunilor umane, precum și îndepărtarea pericolelor pentru 
sănătatea fizică și mentală;

H. întrucât IAAM, care afectează în medie 5% dintre pacienții spitalizați, constituie o 
problemă de sănătate publică majoră în țările Uniunii Europene, reprezentând în 
același timp o problemă gravă de sănătate publică și o grea povară economică pentru 
resursele sanitare limitate;

I. întrucât IAAM pot surveni în urma unei internări într-un centru de tratament medical 
sau cu ocazia oricăror forme de asistență medicală, în special la domiciliu (mai ales 
prin contaminare de la instrumentele sau dispozitivele medicale);

J. întrucât nerespectarea precauțiunilor elementare în materie de igienă pentru oameni, 
de exemplu, în centrele de tratament, dar și la domiciliu, determină adesea o 
răspândire accentuată a agenților patogeni, îndeosebi a celor rezistenți la agenți 
antimicrobieni;

K. întrucât, pe lângă aceasta, mobilitatea tot mai mare a cetățenilor în cadrul sistemelor 
de sănătate europene și între acestea, precum și posibilitatea pe care o au de a 
beneficia de un tratament medical în afara țării lor de reședință favorizează propagarea 
rapidă a microorganismelor rezistente de la un stat membru la altul;

Implementarea recomandărilor Consiliului: îmbunătățiri remarcabile și ce progrese mai 
                                                                                                                                                  
diferitelor proceduri de tratament. Ele cuprind infecțiile nosocomiale (contractate în centrele de tratament, cu 
ocazia spitalizării sau tratamentului ambulator), infecțiile dobândite cu ocazia tratamentelor prestate în afara 
centrelor medicale, fie în structuri colective (precum instituțiile de azil pe termen mediu și lung, în special 
centrele de primire pentru persoane în vârstă dependente), fie la domiciliu.
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rămân de făcut 

1. salută acțiunile implementate la nivelul statelor membre care vizează cu prioritate 
ameliorarea siguranței generale a pacienților și reducerea incidenței IAAM;

2. salută acțiunile Comisiei Europene în domeniul siguranței generale a pacienților, 
încurajând statele membre să învețe unele de la altele și propunând definiții și o 
terminologie comune pentru siguranța pacienților;

3. regretă că până în prezent la nivelul Uniunii Europene nu a fost propusă nicio 
clasificare în ceea ce privește siguranța pacienților (cu scopul de a identifica, a lua în 
calcul și a analiza factorii legați de sănătatea pacienților și, în continuare, să favorizeze 
educația și ameliorarea sistemelor);

4. regretă numărul deocamdată prea mic de state membre care până în prezent:
– au întreprins acțiuni pentru a intensifica efortul de informare al pacienților de către 

centrele medicale cu privire la IAAM;

– susțin cercetările privind IAAM;

5. salută acțiunile Comisiei Europene și munca de coordonare și de supraveghere a 
Centrului European de prevenire și control al bolilor (ECDC) în domeniul prevenirii și 
combaterii IAAM;

6. invită statele membre să își continue eforturile în vederea extinderii colectării de 
indicatori comparabili privind siguranța pacienților la toate statele membre;

7. invită statele membre să continue și să intensifice cooperările bilaterale și multilaterale 
în domeniul siguranței pacienților, la nivel național și/sau regional;

Ameliorarea siguranței pacienților în Europa, inclusiv profilaxia și controlul infecțiilor 
asociate asistenței medicale:  recomandări generale

8. recomandă ca siguranța pacienților și în special prevenirea și combaterea IAAM să 
ocupe un loc de prim rang atât pe agenda politică a Uniunii Europene, cât și la nivel 
național în statele membre și la nivel regional și local;

a) Acțiuni menite să amelioreze siguranța generală a pacienților

9. încurajează statele membre să își continue eforturile în direcția ameliorării siguranței 
pacienților și să implementeze, dacă nu au făcut deja acest lucru, noi acțiuni care să 
reflecte întru totul recomandările Consiliului;

10. încurajează îndeosebi statele membre să implementeze sau să intensifice:
– acțiuni menite să îmbunătățească gradul de informare al cetățenilor cu privire la 

inițiativele legate de siguranța pacienților și să încurajeze responsabilizarea 
cetățenilor în această privință;

– acțiuni în domeniul educației și formării personalului sanitar în domeniul 
siguranței pacienților;
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– acțiuni transfrontaliere privind siguranța pacienților;
– acțiuni de promovare a cercetării în domeniul siguranței pacienților;

11. încurajează statele membre să instaureze sau să consolideze, dacă există deja, 
sistemele de semnalare a evenimentelor nedorite care să permită identificarea 
responsabilităților în caz de disfuncționalități în lanțul asistenței medicale și tragerea 
de învățăminte din aceste disfuncționalități;

12. încurajează Comisia să examineze inițiativele de referință și să determine mai ales 
dacă o participare mai intensă a autorităților regionale și locale ar putea constitui o 
soluție potrivită pentru a asigura eficacitatea acțiunilor implementate și a deciziilor 
luate;

13. solicită Comisiei să reexamineze cererile de introducere a unei baze de date care să 
înregistreze cele mai bune practici și să încurajeze partajarea lor între statele membre;

14. încurajează statele membre să utilizeze toate instrumentele statistice relevante pentru a 
descrie și analiza evenimentele nedorite;

15. invită statele membre să adopte de preferință o adoptare bazată pe date concrete și 
îndeosebi să elaboreze, pe baza unor studii de caz și a feedbackului primit, orientări 
comune pentru toate statele membre;

b) Acțiuni pentru reducerea infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM)

16. încurajează statele membre să își continue eforturile și să întreprindă, dacă nu au făcut-
o deja, acțiuni complementare pentru reducerea IAAM, reflectând în totalitate 
recomandările Consiliului, în special în ceea ce privește:
– prevenirea IAAM, atât în mediul spitalicesc, cât și în afara acestuia;

– îmbunătățirea informațiilor aduse la cunoștința pacienților de centrele de 
tratament, dar și a celor furnizate în afara acestora;

– susținerea lucrărilor de cercetare consacrate prevenirii și combaterii IAAM;

17. încurajează Comisia Europeană să studieze posibilitatea de a implementa acorduri de 
parteneriat între Comisie și statele membre individuale sau direct între statele membre 
pentru a preveni și rezolva problemele legate de IAAM în structurile spitalicești dar și 
în cadrul tratamentului la domiciliu;

Ameliorarea siguranței pacienților în Europa, inclusiv profilaxia și controlul infecțiilor 
asociate asistenței medicale:  piste și recomandări concrete 

a) Prevenția

18. invită statele membre să aloce suficiente resurse umane, financiare și tehnologice 
pentru ca asistența medicală furnizată în dispensare sau la spital să fie de cea mai 
înaltă calitate posibil și le îndeamnă, mai ales, să nu reducă bugetele alocate siguranței 
pacienților, care reprezintă o miză enormă a sistemelor de sănătate europene cu 
prilejul reexaminării globale a cheltuielilor;
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19. solicită Comisiei și statelor membre să promoveze, inclusiv prin campanii de 
sensibilizare, bunele practici generale, în special pe cele legate de igienă (igiena 
mâinilor, sterilizarea instrumentelor etc.) la spital dar și în afara acestuia, îndeosebi 
față de pacienți și familiile acestora;

20. invită statele membre să identifice protocoale de siguranță specifice bolilor cronice 
degenerative și handicapante și care necesită o asistență continuă în afara cadrului 
spitalicesc (în centre de îngrijire cu internare pe durată lungă și medie, dar și la 
domiciliu)

21. solicită statelor membre să utilizeze cele mai avansate mijloace tehnologice 
disponibile pentru a oferi maximum de siguranță pacienților, și mai ales să 
generalizeze utilizarea cardurilor electronice nominale cuprinzând toate informațiile 
utile despre pacient, îndeosebi antecedentele sale;

22. subliniază, cu privire la îngrijirea la domiciliu, că:
- trebuie evaluată temeinic starea pacienților (mai ales a persoanelor în vârstă și 

cu mobilitate redusă) care se întorc acasă după o perioadă de spitalizare în 
special pentru a evalua și preveni riscurile de căderi;

- pacienții și persoanele apropiate care îi îngrijesc trebuie să fie informați în mod 
corespunzător, îndeosebi în legătură cu chestiunile de igienă, respectarea 
procedurilor și a prescripțiilor medicamentelor;

- trebuie promovată cât mai mult posibil utilizarea materialelor medicale de 
unică folosință;

b) Comunicare, educație și formare

23. solicită statelor membre să inițieze acțiuni de sensibilizare și formare specifice în 
domeniul IAAM, destinate nu doar personalului medical (medici, infirmieri, îngrijitori 
etc.), dar și, de exemplu, îngrijitorilor angajați sau persoanelor apropiate care se ocupă 
de îngrijire;

c) Drepturile pacienților 

24. solicită statelor membre să identifice la nivel local o autoritate sau o persoană de 
contact cu atribuții legate de punerea la dispoziția pacienților a informațiilor și datelor 
referitoare la siguranța pacienților;

25. solicită statelor membre să comunice pacienților informații legate de riscurile, 
nivelurile de siguranță și măsurile în vigoare pentru a evita apariția evenimentelor 
nedorite asociate asistenței medicale, pentru a garanta un consimțământ în cunoștință 
de cauză din partea pacientului în legătură cu tratamentul care i se propune și pentru a-i 
permite, la un mod mai general, să dobândească cunoștințe în domeniul siguranței 
pacienților, și îi îndeamnă să informeze pacienții în legătură cu procedurile de 
reclamație și dreptul de recurs în cazul apariției unor evenimente nedorite asociate 
asistenței medicale;

26. încurajează statele membre și autoritățile regionale și locale să acorde prioritate, pe cât 
posibil, abordărilor fondate pe mediere în cazul apariției unor evenimente nedorite 
asociate asistenței medicale;
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27. încurajează introducerea unor sisteme de reparații (și în special de despăgubiri în caz 
de evenimente nedorite asociate asistenței medicale), armonizate la nivelul Uniunii 
Europene;

d)  Diagnosticare și urmărire

28. solicită statelor membre să încurajeze și să favorizeze avertizările și culegerea de 
informații în materie de siguranță a pacienților, atât din partea personalului medical, 
cât și a pacienților și a apropiaților acestora;

29. încurajează statele membre să adopte criterii standardizate pentru a identifica diferitele 
locuri de contaminare prin IAAM (și incluzând structurile extra-spitalicești) și să își 
continue eforturile pentru colectarea de date comparabile și actualizate în materie de 
siguranță generală a pacienților și IAAM;

30. invită îndeosebi statele membre care efectuează anchete naționale punctuale privind 
incidența IAAM elaborate pe baza unei metodologii armonizate dezvoltate de ECDC, 
să facă în mod regulat aceste anchete și pe cei care nu le fac, să le facă;

31. recomandă crearea, la nivel regional sau local, de grupuri de lucru pe probleme 
specifice din domeniul siguranței pacienților; de exemplu, grupurile de lucru specifice 
se pot axa pe prevenirea accidentelor la persoanele în vârstă, pe reducerea riscurilor 
operatorii sau pe reducerea riscului de medicație eronată;

e) Cooperare la nivel european și internațional

32. solicită Comisiei și statelor membre să intensifice cooperarea, inclusiv cu OMS și 
OCDE, în scopul standardizării măsurilor, definițiilor și terminologiei și indicatorilor 
în domeniul siguranței pacienților;

33. invită statele membre să partajeze exemplele de bune practici în domeniul siguranței 
generale a pacienților, dacă acestea există, și mai ales în domeniul prevenirii și 
controlului IAAM și al transmiterii bacteriilor multirezistente;

34.  încurajează demersul ECDC de susținere și standardizare a supravegherii IAAM 
invitând-o, în special, să continue elaborarea de indicatori în ceea ce privește 
infrastructurile și practicile;

35. invită statele membre să constituie o bază de date comună pentru culegerea de 
informații legate de evenimentele nedorite asociate asistenței medicale și să încurajeze 
pe de altă parte toate sistemele de colectare în domeniu (inclusiv cele constituite pe 
bază de declarații confidențiale);

f)  Monitorizare și raportare 

36. solicită Comisiei și statelor membre să prelungească cu cel puțin încă doi ani 
monitorizarea implementării recomandării legate de siguranța pacienților, inclusiv 
prevenirea și combaterea IAAM;

37. încurajează statele membre să își intensifice cooperarea cu ECDC în ceea ce privește 
prevenirea și combaterea IAAM; încurajează în mod deosebit autoritățile naționale să 
apeleze în mod regulat la ECDC pentru realizarea de audituri in situ și să facă publice 
rapoartele primite din partea ECDC, subliniind în această privință necesitatea de a 
asigura, în cadrul viitoarelor perspective financiare, o finanțare suficientă și 
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permanentă a ECDC pentru a-i permite să își ducă la bun sfârșit misiunea de 
coordonare și supraveghere;

38. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, Comitetului Regiunilor și statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

„Siguranța pacienților”: o problemă de sănătate publică majoră pentru Uniunea 
Europeană

Accesul la servicii medicale sigure constituie cheia de boltă a unui sistem sanitar de calitate. 
Este vorba, totodată, de un drept fundamental recunoscut, la care au aderat Uniunea 
Europeană, instituțiile sale și cetățenii europeni. Prin urmare, pacienții au dreptul să se aștepte 
ca să se depună toate eforturile pentru a le garanta siguranța.

Sectorul sanitar reprezintă un domeniu de mare risc în măsura în care evenimentele nedorite 
asociate asistenței medicale (și nu problemei medicale tratate) pot să provoace leziuni grave, 
complicații sau suferințe, ba chiar și decesul pacienților tratați.  Dacă anumite efecte nedorite 
sunt legate de riscurile intrinseci asociate intervențiilor sau medicamentelor necesare, altele, 
în schimb, sunt provocate de erori medicale și de lacune sau disfuncționalități în lanțul 
asistenței medicale care ar putea fi evitate.
Se estimează, astfel, că 30-40% dintre evenimentele nedorite asociate tratamentelor, atât în 
spitale, cât și centrele de tratament ambulatoriu, pot fi evitate. Printre aceste evenimente 
nedorite se numără și infecțiile asociate asistenței medicale (IAAM). Potrivit estimărilor, 
IAAM afectează în medie 5% dintre pacienții spitalizați, adică 4,1 milioane de persoane anual 
în Uniunea Europeană, provocând direct decesul a 37 000 dintre ele. Se pare că IAAM sunt 
evitabile în cel puțin 20% din cazuri. Persoanele în vârstă și imunodepresive sunt extrem de 
vulnerabile în fața unor asemenea infecții și fenomenul de rezistență la antibiotice complică 
adesea combaterea acestor IAAM.

Mai presus de orice, siguranța pacientului contribuie la îmbunătățirea calității vieții. Însă 
prejudiciile provocate pacienților de evenimentele nedorite asociate asistenței medicale 
constituie în același timp o grea povară pentru societate, resimțită și mai acut în această 
perioadă de criză economică. Ca să dăm un exemplu, incidența infecțiilor cu Clostridium 
difficile, care reprezintă circa 5% din totalul IAAM în Europa și ar fi cauza a 2% dintre 
reinternările în spital, este în creștere în anumite state membre, impactul lor asupra sistemelor 
de sănătate europene fiind estimat la 3,7 milioane de euro în 2013.  Pe lângă beneficiile 
evidente pentru pacienți, orice investiție în domeniul securității pacientului este deci o sursă 
potențială de economii. Prioritatea acordată siguranței pacientului are ca efect o reducere a 
costurilor de tratare a pacienților victime ale evenimentelor nedorite asociate asistenței 
medicale și, din acest motiv, permite o mai bună utilizare a resurselor financiare și umane. 
Pentru atingerea acestor obiective, cultura siguranței pacienților poate fi consolidată în mod 
semnificativ prin mai multe mijloace.

Sinteza recomandării Consiliului în materie de siguranță a pacienților și de prevenire 
și combatere a IAAM

În recomandarea sa (2009/C 151/01) din 9 iunie 2009, Consiliul a preconizat inițierea unui 
anumit număr de acțiuni în direcția îmbunătățirii siguranței pacienților în Uniunea Europeană.

a) în primul capitol privind siguranța generală a pacienților, statele membre sunt invitate 
să pună în aplicare o serie de măsuri în vederea reducerii la minimum a efectelor 
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adverse pe care le suferă pacienții cărora li se acordă asistență medicală. Printre 
măsurile preconizate se numără în special:
– sprijinirea introducerii și dezvoltării de politici și programe naționale privind 

siguranța pacienților prin:
– responsabilizarea pacienților;
– dezvoltarea de sisteme de raportare a evenimentelor nedorite pentru a trage 

învățăminte din greșeli, care să nu aibă un caracter punitiv;
– promovarea educației și formării personalului sanitar în domeniul siguranței 

pacienților;
– dezvoltarea de lucrări de cercetare în domeniu.

Pe de altă parte, recomandarea invită statele membre să facă schimb de cunoștințe, de 
experiențe și de bune practici și să clasifice și măsoare siguranța pacientului la nivelul UE, 
cooperând între ele și cu Comisia și cu alte organisme europene și internaționale vizate.

b) Al doilea capital se referă la prevenirea și combaterea IAAM: statele membre sunt 
invitate să adopte și să implementeze o strategie la nivelul corespunzător pentru 
profilaxia și combaterea IAAM. În cadrul strategiei preconizate, erau recomandate 
măsuri specifice de prevenire și combatere a IAAM, la nivel național sau regional și la 
nivelul centrelor de tratament (îndeosebi crearea unor sisteme de supraveghere activă, 
elaborarea și punerea la dispoziție de îndrumări, introducerea unor programe de 
educare și formare a personalului medical, măsuri de informare a pacienților și 
susținerea lucrărilor de cercetare în domeniul IAAM).

Acțiuni în urma recomandării Consiliului în materie de siguranță a pacienților și de 
prevenire și combatere a IAAM: un prim bilanț

În noiembrie 2012 Comisia a prezentat, pe baza rapoartelor statelor membre, un bilanț al 
acțiunilor implementate pentru a se conforma cu recomandarea. 
Majoritatea statelor membre declarat că au întreprins diferite acțiuni, astfel cum se 
menționează în recomandare:

– în ceea ce privește siguranța generală a pacienților, majoritatea statelor membre au 
ridicat siguranța pacienților la rangul de prioritate a politicilor de sănătate publică;

– în ceea ce privește formarea, majoritatea țărilor au încurajat formarea în domeniul 
siguranței pacienților în unitățile sanitare;

– în ceea ce privește sistemele de raportare, cele introduse au permis să se tragă 
învățăminte din disfuncționalitățile existente, fiind îmbunătățite în mod 
considerabil, fiind însă loc de mai bine,

– în ceea ce privește responsabilizarea pacienților, s-au realizat eforturi deosebite, 
mai ales în mediul spitalicesc;

– în ceea ce privește lucrările de cercetare scoate în evidență introducerea de 
programe naționale de cercetare privind siguranța pacienților în toate statele 
membre;

–  în ceea ce privește prevenirea și controlul IAAM, cea mai mare parte a statelor 
membre au lansat diferite măsuri pentru prevenirea și combaterea IAAM, în 
general în contextul strategiilor legate de utilizarea cu prudență a agenților 
antimicrobieni în medicina umană și/sau strategiile privind siguranța pacienților.
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În paralel, s-au luat măsuri la nivel european, în special finanțarea mai multor inițiative, în 
special în cadrul programului Uniunii Europene în domeniul sănătății sau al celui de-Al 
șaptelea program cadru în domeniul cercetării (totalizând 16 milioane de euro).

Din rapoartele prezentate de statele membre și sintetizate de Comisie reiese că, în ciuda 
progreselor înregistrate după 2009, este încă loc de mai bine.

Poziția raportorului și sinteza principalelor recomandări 

Raportorul constată că într-adevăr anumite acțiuni recomandate de Consiliu pentru creșterea 
siguranței pacienților în statele membre nu au fost implementate până în prezent decât de un 
număr limitat de state membre și că se pot face progrese atât în domeniul asistenței medicale 
spitalicești, cât și al celei ambulatorii, îndeosebi în ceea ce privește responsabilizarea 
pacienților, educarea personalului medical și al personalului de îngrijire în sens mai larg și că 
este necesară continuarea eforturilor în direcția implementării unor nomenclatoare europene 
privind siguranța pacienților sau a stabilirii unor orientări europene privind normele de 
siguranță a pacienților. Cu referire specială la IAAM, raportorul constată pe de altă parte că 
anumite acțiuni recomandate de Consiliu pentru prevenirea și combaterea IAAM în statele 
membre nu au fost implementate până în prezent decât de un număr limitat de state membre și 
că se pot face progrese, îndeosebi în domeniul informării pacienților și al susținerii lucrărilor 
de cercetare consacrate prevenirii și combaterii IAAM.

El încurajează, în special, statele membre să deruleze (sau să intensifice) acțiuni de 
responsabilizare a cetățenilor în domeniul siguranței pacienților și al prevenirii și combaterii 
IAAM, acțiuni de educare și formare a personalului medical dar și a pacienților și însoțitorilor 
acestora, acțiuni de natură transfrontalieră și acțiuni vizând promovarea cercetării în domeniul 
siguranței pacienților și al IAAM. El solicită statelor membre să își continue eforturile de 
armonizare a clasificărilor și de colectare de indicatori comparabili. El încurajează statele 
membre și autoritățile regionale și locale să acorde prioritate, pe cât posibil, abordărilor 
fondate pe mediere în cazul apariției unor evenimente nedorite asociate asistenței medicale și 
încurajează introducerea unor sisteme de despăgubire armonizate la nivelul Uniunii Europene.

În contextul îmbătrânirii populațiilor europene și al dezvoltării îngrijorătoare a rezistenței la 
agenții antimicrobieni, raportorul ține să sublinieze că siguranța pacienților, în special 
prevenirea și combaterea IAAM, trebuie să ocupe un loc de prim rang atât pe agenda politică 
a Uniunii Europene, cât și la nivel național, regional și local. El subliniază în special 
necesitatea ca statele membre să aloce mijloace, în primul rând bugetare, suficiente pentru 
siguranța pacienților. În ceea ce privește prevenirea și combaterea IAAM, subliniază valoarea 
adăugată adusă de ECDC, prin activitățile sale de coordonare și supraveghere, subliniind 
necesitatea de a asigura, în cadrul viitoarelor perspective financiare, o finanțare suficientă și 
permanentă a ECDC pentru a-i permite să își ducă la bun sfârșit misiunea de coordonare și 
supraveghere.

Recomandarea Consiliului invită Comisia să determine eficacitatea măsurilor propuse. Ținând 
cont că anumite acțiuni au fost inițiate foarte recent sau nu au fost încă inițiate, raportorul 
susține propunerea de a elabora, în iunie 2014, un al doilea raport privind progresele 
înregistrate.


