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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o správe Komisie pre Radu na základe správ členských štátov týkajúcich sa 
vykonávania odporúčania Rady (2009/C 151/01) o bezpečnosti pacienta vrátane 
prevencie a kontroly infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou
(2013/2022(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Luxemburskú deklaráciu o bezpečnosti pacientov z 5. apríla 2005,

– so zreteľom na legislatívne uznesenie z 23. apríla 2009 o návrhu odporúčania Rady o 
bezpečnosti pacienta vrátane prevencie a kontroly nemocničných infekcií,

– so zreteľom na odporúčanie Rady z 9. júna 2009 o bezpečnosti pacienta vrátane prevencie 
a kontroly nemocničných infekcií,

– so zreteľom na správu Komisie Rade z novembra 2012 na základe správ členských štátov 
týkajúcich sa vykonávania odporúčania Rady (2009/C 151/01) o bezpečnosti pacienta 
vrátane prevencie a kontroly nemocničných infekcií,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A7-0000/2013),

Všeobecné pripomienky

A. keďže bezpečnosť pacientov1 je súčasťou celkovej kvality zdravotnej starostlivosti;

B. keďže množstvo údajov týkajúcich sa prevalencie a incidencie negatívnych príhod2 v 
systémoch zdravotnej starostlivosti členských štátov Európskej únie, ktoré je zatiaľ 
obmedzené, stále rastie;

C. keďže medzi najčastejšie negatívne príhody patria infekcie spojené so zdravotnou 
starostlivosťou3, príhody súvisiace s podávaním liekov a komplikácie počas 
chirurgických zákrokov alebo po nich;

                                               
1 Bezpečnosť pacientov vymedzila Svetová zdravotnícka organizácia ako právo pacientov neutrpieť zbytočnú 
ujmu alebo potenciálnu ujmu spojenú so zdravotnou starostlivosťou.
2 Negatívna príhoda je incident, ktorý má za následok ujmu spôsobenú pacientovi.
3 Na účely tejto správy sa infekcia spojená so zdravotnou starostlivosťou vymedzuje ako každá infekcia, ku 
ktorej došlo počas alebo v dôsledku zdravotnej starostlivosti o pacienta (na účel diagnózy, liečenia alebo 
prevencie), ak na začiatku tejto starostlivosti pacient infekciu nemal, ani sa u neho nerozvíjala v inkubačnej 
dobe. Infekčné mikroorganizmy (baktérie, huby, vírusy, parazity a iné prenosné činitele), ktoré spôsobujú 
infekciu spojenú so zdravotnou starostlivosťou, môžu pochádzať od samotného pacienta (endogénna infekcia) 
z niektorého z jeho prirodzených miest výskytu (črevá, pokožka atď.) alebo z jeho okolia (exogénna či prenesená 
infekcia). Infekcie spojené so zdravotnou starostlivosťou zahŕňajú všetky infekcie spojené so systémom 
zdravotnej starostlivosti alebo s rôznymi etapami zdravotnej starostlivosti. Zahŕňajú nozokomiálne infekcie 
(získané v zdravotníckych zariadeniach počas hospitalizácie alebo ambulantného ošetrenia) a infekcie získané
počas zdravotnej starostlivosti mimo zdravotníckych zariadení, a to v kolektívnych zariadeniach (zariadenia pre 
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D. keďže sa odhaduje, že 8 až 12 % hospitalizovaných pacientov v Európskej únii utrpí 
ujmu v dôsledku negatívnej príhody spojenej so zdravotnou starostlivosťou, ktorá je 
im poskytnutá, či už ide o infekciu spojenú so zdravotnou starostlivosťou, chyby 
v liečení, chirurgické chyby, problémy spojené so zlyhávajúcimi zdravotníckymi 
prístrojmi, chyby diagnózy alebo nekonanie po lekárskom vyšetrení;

E. keďže niektoré negatívne príhody sú spojené s rizikom viažucim sa na potrebný zásah 
alebo lieky, iné, naopak, sú spôsobené chybou lekárov a nedostatkami alebo 
zlyhaniami v reťazci starostlivosti, ktorým sa dalo vyhnúť;

F. keďže starší pacienti, osoby so zníženou imunitou, osoby postihnuté chronickými 
ochoreniami a najmä chronickými degeneratívnymi ochoreniami tiež predstavujú  
mimoriadne zraniteľnú skupinu, pokiaľ ide o negatívne príhody spojené so zdravotnou 
starostlivosťou;

G. keďže v článku 168 zmluvy sa ustanovuje, že činnosti Európskej únie, ktoré dopĺňajú 
vnútroštátne politiky, sa zameriavajú na zlepšenie verejného zdravia, prevenciu 
ľudských ochorení a chorôb a odstraňovanie zdrojov nebezpečenstva pre telesné a 
duševné zdravie;

H. keďže infekcia spojená so zdravotnou starostlivosťou postihujúca priemerne 5 % 
hospitalizovaných pacientov predstavuje v krajinách Európskej únie veľký problém 
verejného zdravia, pričom je vážnym problémom verejného zdravia a vysokým 
hospodárskym zaťažením pre obmedzené finančné zdroje v oblasti zdravotníctva;

I. keďže infekcie spojené so zdravotnou starostlivosťou môžu vzniknúť v dôsledku 
pobytu v zdravotnom zariadení alebo v dôsledku akéhokoľvek postupu zdravotnej 
starostlivosti (najmä v dôsledku kontaminácie zdravotníckych nástrojov či prístrojov);

J. keďže nedodržiavanie základných hygienických opatrení, napríklad v zdravotných 
zariadeniach i v domácnostiach, často spôsobuje zvýšené šírenie patogénov, najmä 
patogénov odolných voči antimikrobiálnym látkam;

K. keďže, okrem toho, rastúca mobilita občanov v rámci európskych systémov zdravotnej 
starostlivosti a medzi nimi, ako i možnosť občanov využívať liečenie mimo krajiny, 
v ktorej majú pobyt, podporujú rýchle šírenie odolných mikroorganizmov z jedného 
členského štátu do druhého;

Vykonávanie odporúčaní Rady: Podstatné zlepšenie a ďalší pokrok, ktorý treba dosiahnuť 

1. víta opatrenia zavedené na úrovni členských štátov, ktoré sú predovšetkým zamerané 
na zlepšenie celkovej bezpečnosti pacientov, a na zníženie výskytu infekcií spojených 
so zdravotnou starostlivosťou;

2. víta činnosť Európskej komisie v oblasti všeobecnej bezpečnosti pacientov 
podporujúcu vzájomnú výmenu poznatkov medzi členskými štátmi a navrhujúcu 
spoločné vymedzenia a terminológiu v oblasti bezpečnosti pacientov;

                                                                                                                                                  
dlhodobý alebo strednodobý pobyt a najmä zariadenia pre staršie závislé osoby atď.) či v domácnosti.
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3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že dodnes nebola na úrovni Európskej únie predložená 
žiadna klasifikácia bezpečnosti pacientov (ktorej cieľom by bolo určiť, pochopiť 
a analyzovať faktory týkajúce sa bezpečnosti pacientov a podporiť tak vzdelávanie 
a zlepšenie systémov);

4. vyjadruje poľutovanie nad stále nízkym počtom členských štátov, ktoré doteraz:
– prostredníctvom zdravotných zariadeníu skutočnili opatrenia zamerané na 

zlepšenie informovanosti pacientov o infekciách spojených so zdravotnou 
starostlivosťou;

– podporujú výskum v oblasti infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou;

5. víta činnosť Európskej komisie a koordináciu a dohľad Európskeho centra pre 
prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) v oblasti prevencie a kontroly infekcií spojených 
so zdravotnou starostlivosťou;

6. vyzýva členské štáty, aby pokračovali v úsilí o rozšírenie zberu porovnateľných 
ukazovateľov bezpečnosti pacientov na všetky členské štáty;

7. vyzýva členské štáty, aby pokračovali vo svojej dvojstrannej a mnohostrannej 
spolupráci v oblasti bezpečnosti pacientov na národnej a/alebo regionálnej úrovni, 
a aby túto spoluprácu zintenzívnili;

Zlepšiť bezpečnosť pacientov v Európe vrátane prevencie a kontroly infekcií spojených so 
zdravotnou starostlivosťou: všeobecné odporúčania

8. odporúča, aby bola bezpečnosť pacientov a najmä prevencie a kontroly infekcií 
spojených so zdravotnou starostlivosťou zaradená na prednostné miesto v politickom 
programe Európskej únie, ako i na národnej úrovni v členských štátoch a na 
regionálnej a miestnej úrovni;

a) Činnosti na zlepšenie celkovej bezpečnosti pacientov 

9. nabáda členské štáty, aby pokračovali v úsilí o zlepšenie bezpečnosti pacientov a aby 
uskutočňovali – ak tak ešte neurobili – nové činnosti, ktoré v plnej miere zohľadňujú 
odporúčania Rady;

10. predovšetkým nabáda členské štáty, aby uskutočňovali alebo aby posilnili, ak už 
existujú:
– činnosti na zlepšenie znalostí občanov o iniciatívach týkajúcich sa bezpečnosti 

pacientov a na posilnenie postavenia občanov v tejto oblasti;
– činnosti v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy zdravotníckeho personálu v 

oblasti bezpečnosti pacientov;
– činnosti cezhraničného charakteru v oblasti bezpečnosti pacientov;

– činnosti na podporu výskumu v oblasti bezpečnosti pacientov;
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11. nabáda členské štáty, aby zriadili alebo posilnili, ak už existujú, systémy podávania 
správ o negatívnych príhodách umožňujúce určiť zodpovednosť v prípade zlyhania v 
reťazci starostlivosti a schopné získať ponaučenie z týchto zlyhaní;

12. nabáda Komisiu, aby preskúmala hlavné iniciatívy a najmä určila, či by zvýšená účasť 
regionálnych a miestnych orgánov mohla byť vhodným riešením na zaistenie účinnosti 
činností a rozhodnutí;

13. žiada Komisiu, aby opätovne zvážila žiadosti o zriadenie databázy osvedčených 
postupov s cieľom podporovať ich výmenu medzi členskými štátmi;

14. nabáda členské štáty, aby využívali všetky relevantné štatistické nástroje na popis 
a analýzu negatívnych príhod;

15. vyzýva členské štáty, aby uprednostňovali prístup založený na faktických údajoch, 
a predovšetkým, aby na základe štúdií prípadov a spätných väzieb stanovili 
usmernenia spoločné pre všetky členské štáty;

b) Činnosti na zníženie počtu infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou

16. nabáda členské štáty, aby pokračovali vo svojom úsilí o zlepšenie bezpečnosti 
pacientov a aby uskutočňovali – ak tak ešte neurobili – doplňujúce činnosti na 
zníženie počtu infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou, najmä pokiaľ ide o:
– prevenciu infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou v nemocničnom rámci 

i mimo neho;
– zlepšovanie informovanosti pacientov zdravotníckymi zariadeniami, ale tiež mimo 

týchto zariadení;
– podporu výskumu zameraného na prevenciu a kontrolu infekcií spojených so 

zdravotnou starostlivosťou;

17. nabáda Európsku komisiu, aby preskúmala možnosť uzatvorenia dohôd o partnerstve 
medzi Komisiou a jednotlivými členskými štátmi alebo priamo medzi členskými 
štátmi s cieľom zabrániť problémom týkajúcim sa infekcií spojených so zdravotnou 
starostlivosťou v nemocničných zariadeniach, ale tiež v rámci domácej starostlivosti, 
a tieto problémy riešiť;

Zlepšiť bezpečnosť pacientov v Európe vrátane prevencie a kontroly infekcií spojených so 
zdravotnou starostlivosťou: konkrétne opatrenia a odporúčania 

a) Prevencia

18. vyzýva členské štáty, aby zaistili dostatočné ľudské, finančné a technologické zdroje, 
aby bola zdravotná starostlivosť poskytovaná ambulantne alebo v nemocniciach na čo 
najvyššej úrovni, a vyzýva ich predovšetkým, aby počas celkového preskúmania 
výdavkov neznižovali rozpočtové prostriedky vyčlenené na bezpečnosť pacientov, 
ktorá je významnou výzvou európskych systémov zdravotnej starostlivosti;

19. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby podporovali, a aj prostredníctvom informačných 
kampaní, všeobecné osvedčené postupy, najmä postupy týkajúce sa hygieny (hygiena 
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rúk, sterilizovanie nástrojov atď.) v nemocniciach, ale tiež mimo nemocníc (a 
adresované najmä pacientom a ich rodinám);

20. vyzýva členské štáty, aby určili špecifické bezpečnostné postupy týkajúce 
sa chronických degeneratívnych ochorení a ochorení spôsobujúcich zdravotné 
postihnutie, ktoré si vyžadujú stálu pomoc mimo nemocničného rámca (v zariadeniach 
pre dlhodobý a strednodobý pobyt, ale i v domácnosti);

21. vyzýva členské štáty, aby využívali najvyspelejšie existujúce technologické 
prostriedky s cieľom zaistiť maximálnu bezpečnosť pacientov, a najmä aby v širokej 
miere zavádzali používanie elektronických kariet na meno obsahujúcich všetky 
užitočné informácie týkajúce sa pacienta a hlavne jeho predchádzajúci zdravotný stav;

22. zdôrazňuje, pokiaľ ide o domácu zdravotnú starostlivosť, že:
- stav pacientov (najmä starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím), ktorí 

sa po hospitalizácii vracajú domov, sa musí dôkladne posúdiť pri odchode 
z nemocnice s cieľom predovšetkým posúdiť riziká pádov a zabrániť im;

- pacienti a ich opatrujúce osoby musia byť riadne informovaní, najmä 
o otázkach hygieny, dodržiavaní postupov a užívania liekov;

- používanie jednorazového lekárskeho materiálu sa musí podporovať v čo 
najväčšej možnej miere;

b) Komunikácia, vzdelávanie a odborná príprava

23. vyzýva členské štáty, aby uskutočňovali konkrétne činnosti zamerané na 
informovanosť a odbornú prípravu týkajúce sa infekcií spojených so zdravotnou 
starostlivosťou a určené nielen zdravotníckym pracovníkom (lekárom, zdravotným 
sestrám, ošetrovateľom atď.), ale aj, napríklad, blízkym opatrujúcim osobám 
a pomocníkom;

c) Práva pacientov 

24. vyzýva členské štáty, aby na miestnej úrovni určili orgán alebo kontaktnú osobu, ktorí 
by pacientom poskytovali informácie o bezpečnosti pacientov;

25. vyzýva členské štáty, aby informovali pacientov o rizikách, úrovniach bezpečnosti 
a platných opatreniach na zabránenie negatívnym príhodám spojeným so zdravotnou 
starostlivosťou s cieľom zaistiť informovaný súhlas pacienta s navrhovanou liečbou 
a celkovo mu tak umožniť zoznámiť sa s otázkami v oblasti bezpečnosti pacienta, 
a vyzýva členské štáty, aby informovali pacientov o postupoch riešenia sťažností a práv 
na nápravu v prípade negatívnych príhod spojených so zdravotnou starostlivosťou;

26. vyzýva členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby, pokiaľ je to možné, 
uprednostňovali prístupy založené na mediácii v prípadoch, keď dôjde k negatívnym 
príhodám spojeným so zdravotnou starostlivosťou;

27. nabáda k vytvoreniu systémov nápravy (a najmä odškodnenia v prípade negatívnych 
príhod spojených so zdravotnou starostlivosťou), ktoré budú harmonizované na úrovni 
Európskej únie.
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d)  Diagnostika a monitorovanie

28. vyzýva členské štáty, aby nabádali k podávaniu správ a  informácií v oblasti 
bezpečnosti pacientov a podporovali zdravotnícky personál a zároveň aj pacientov 
a ich blízkych v týchto činnostiach;

29. nabáda členské štáty, aby prijali štandardizované kritériá na identifikáciu jednotlivých 
miest kontaminovaných infekciami spojenými so zdravotnou starostlivosťou (aj 
začlenením mimonemocničných štruktúr) a aby pokračovali v úsilí o zhromažďovanie 
porovnateľných a aktualizovaných údajov v oblasti všeobecnej bezpečnosti pacientov 
a infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou;

30. vyzýva najmä členské štáty, ktoré robia vnútroštátny prieskum prevalencie infekcií 
spojených so zdravotnou starostlivosťou uskutočnený na základe harmonizovanej 
metódy, ktorú vypracovalo ECDC, aby pravidelne vykonávali tento prieskum, 
a nabáda tých, ktorí nerobia vnútroštátny prieskum prevalencie infekcií spojených so 
zdravotnou starostlivosťou uskutočnený na základe harmonizovanej metódy, ktorú 
vypracovalo ECDC, aby takýto prieskum vykonávali;

31. odporúča, aby sa na regionálnej alebo miestnej úrovni vytvorili pracovné skupiny, 
ktoré sa budú zaoberať otázkami špecifickými pre oblasť bezpečnosti pacientov; mohli 
by sa vytvoriť napr. skupiny, ktoré sa osobitne zamerajú na prevenciu nehôd v prípade 
starších osôb, na znižovanie operačného rizika alebo znižovanie chýb v oblasti 
medikácie;

e) Európska a medzinárodná spolupráca

32. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby posilnili spoluprácu (okrem iného s WHO 
a OECD) s cieľom normalizovať opatrenia, vymedzenia, terminológiu, ako aj 
ukazovatele v oblasti bezpečnosti pacientov;

33. vyzýva členské štáty, aby sa podelili, pokiaľ existuje, s registrom osvedčených 
postupov v oblasti všeobecnej bezpečnosti pacientov a najmä aby sa podelili, ak 
existuje, s registrom osvedčených postupov v oblasti prevencie a kontroly infekcií 
spojených so zdravotnou starostlivosťou a prenosu multirezistentných baktérií;

34.  podporuje ECDC v jeho činnosti zameranej na podporu a normalizáciu dohľadu nad 
infekciami spojenými so zdravotnou starostlivosťou, a najmä vyzýva ECDC, aby 
pokračovalo vo vývoji ukazovateľov pre infraštruktúry a vo vývoji postupov;

35. vyzýva členské štáty, aby vytvorili spoločnú databázu na zhromažďovanie informácií 
o negatívnych príhodách spojených so zdravotnou starostlivosťou a podporuje tiež 
všetky systémy zberu v tejto oblasti (vrátane tých, ktoré sú založené na dôverných 
vyhláseniach);

f)  Monitorovanie a predkladanie správ 

36. nabáda členské štáty a Európsku komisiu, aby predĺžili monitorovanie opatrení, ktoré 
nadväzujú na odporúčanie v oblasti bezpečnosti pacientov, vrátane prevencie 
a kontroly infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou prinajmenšom o ďalšie 
dva roky;
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37. nabáda členské štáty, aby posilnili spoluprácu s ECDC v oblasti prevencie a kontroly 
infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou; nabáda najmä vnútroštátne orgány, 
aby sa pravidelne obracali na ECDC s požiadavkou na audit in situ a aby zverejnili 
správy, ktoré im predloží ECDC, a z tohto hľadiska zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa 
v budúcom finančnom rámci zabezpečilo trvalé a dostatočné financovanie pre ECDC, 
ktoré mu umožní riadne vykonávať úlohu koordinácie a dohľadu;

38. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Výboru 
regiónov a členským štátom.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Bezpečnosť pacientov –  hlavná výzva pre Európsku úniu v oblasti verejného zdravia

Prístup k bezpečnej zdravotnej starostlivosti je kľúčovým prvkom kvalitného systému 
zdravotnej starostlivosti. Zároveň ide o uznané základné právo, ku ktorému sa hlási Európska 
únia, jej inštitúcie a európski občania. V dôsledku toho majú pacienti právo očakávať, že sa 
bude vyvíjať maximálne úsilie, aby sa zaručila ich bezpečnosť.

Sektor zdravotníctva predstavuje vysoko rizikovú oblasť, keďže negatívne príhody spojené so 
zdravotnou starostlivosťou (a nie s liečeným zdravotným problémom) môžu spôsobiť ťažkú 
ujmu na zdraví, komplikácie a utrpenie, či dokonca úmrtie pacientov, ktorým bola poskytnutá 
zdravotná starostlivosť.  Niektoré negatívne príhody sú spojené s rizikom viažucim sa na 
potrebný úkon alebo lieky, iné, naopak, sú spôsobené chybou lekárov a nedostatkami alebo 
zlyhaniami v reťazci starostlivosti, ktorým sa dalo vyhnúť.
Odhaduje sa, že sa dá vyhnúť 30 až 40 % negatívnych príhod spojených so zdravotnou 
starostlivosťou, či už v nemocničnom odvetví alebo v sektore ambulantnej starostlivosti. K 
negatívnym príhodám patria infekcie spojené so zdravotnou starostlivosťou. Podľa odhadov 
infekciami spojenými so zdravotnou starostlivosťou je postihnutých 5 % hospitalizovaných 
pacientov, t. j. každoročne 4,1 milióna osôb v EÚ, a z toho 37 000 osôb umiera priamo na 
takúto infekciu. Infekciám spojeným so zdravotnou starostlivosťou by sa dalo vyhnúť 
prinajmenšom v 20 % prípadov. Staršie osoby a osoby so zníženou imunitou sú mimoriadne 
zraniteľné, pokiaľ ide o takého infekcie, a rozšírenie antibiotickej rezistencie často 
komplikuje boj proti týmto infekciám spojeným so zdravotnou starostlivosťou.

Bezpečnosť pacienta prispieva predovšetkým k zlepšeniu kvality života. Újma spôsobená 
pacientom v dôsledku negatívnych príhod spojených so zdravotnou starostlivosťou 
predstavuje pre spoločnosť aj veľkú záťaž, ktorej váha v čase hospodárskej krízy rastie. 
Príkladom je incidencia infekcií spôsobených baktériou Clostridium difficile, ktoré 
predstavujú približne 5 % zo všetkých infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou 
v Európe a ktoré v 2 % prípadov spôsobili návrat do nemocničného ošetrenia. Táto incidencia 
v niektorých členských štátoch rastie a jej finančný vplyv na systémy zdravotnej starostlivosti 
sa v roku 2013 odhaduje na 3,7 milióna EUR.  Všetky investície v oblasti bezpečnosti 
pacienta okrem evidentného prínosu pre pacientov predstavujú aj potenciálny zdroj úspor. 
Priorita priznaná bezpečnosti pacienta prináša teda zníženie nákladov v oblasti úhrady 
nákladov pacientov, ktorí sa stali obeťami negatívnych príhod spojených so zdravotnou 
starostlivosťou, a zároveň prináša lepšie využívanie finančných a ľudských zdrojov. Na 
dosiahnutie týchto cieľov existujú rôzne spôsoby, ako sa môže výrazne posilniť kultúra
bezpečnosti pacientov.

Syntéza odporúčania Rady v oblasti bezpečnosti pacientov a prevencie a kontroly 
infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou

Vo svojom odporúčaní (2009/C 151/01) z 9 júna 2009 Rada navrhla vykonať určitý počet 
opatrení na zlepšenie bezpečnosti pacientov v Európskej únii.
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a) V prvej kapitole odporúčania venovanej celkovej bezpečnosti pacientov sa od 
členských štátov požaduje zavedenie súboru opatrení s cieľom minimalizovať újmu 
pacientov, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivosť. K odporúčaným opatreniam 
patrí:
– podpora tvorby a rozvoja národných politík a programov bezpečnosti pacientov,
– posilnenie postavenia pacientov,
– zavedenie systémov podávania správ o negatívnych príhodách a poučenia sa 

z nich, bez stanovovania priamej zodpovednosti,
– podpora vzdelávania a odbornej prípravy zdravotníckych pracovníkov v oblasti 

bezpečnosti pacientov
– rozvoj výskumu v tejto oblasti.

Odporúčanie obsahuje výzvu členským štátom, aby si vymieňali poznatky, skúsenosti a 
najlepšie postupy a klasifikovali a posudzovali bezpečnosť pacientov na úrovni EÚ 
prostredníctvom vzájomnej spolupráce a spolupráce s Komisiou a inými príslušnými 
európskymi a medzinárodnými orgánmi.

b) Druhá kapitola sa týka prevencie a kontroly infekcií spojených so zdravotnou 
starostlivosťou: členské štáty boli vyzvané, aby na primeranej úrovni prijali a 
vykonávali stratégiu prevencie a kontroly infekcií spojených so zdravotnou 
starostlivosťou. V rámci odporúčanej stratégie sa navrhli osobitné opatrenia na 
prevenciu a kontrolu infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou na vnútroštátnej 
alebo regionálnej úrovni a úrovni zdravotníckych zariadení (najmä zavedenie systému 
aktívneho dohľadu, vypracovanie a poskytnutie usmernení, zavedenie vzdelávacích 
programov a programov odbornej prípravy pre zdravotnícky personál a opatrení na 
informovanie pacientov a podpora výskumu v oblasti infekcií spojených so zdravotnou 
starostlivosťou).

Opatrenia nadväzujúce na odporúčanie Rady v oblasti bezpečnosti pacientov 
a prevencie a kontroly infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou –  prvá bilancia 

V novembri 2012 Komisia na základe správ členských štátov predložila bilanciu opatrení na 
dosiahnutie súladu s odporúčaním.
Väčšina členských štátov vyhlásila, že prijala určitý počet odporúčaných opatrení:

– pokiaľ ide o celkovú bezpečnosť pacientov, väčšina členských štátov určila 
bezpečnosť pacientov za prioritu politík v oblasti verejného zdravia;

– pokiaľ ide o odborné vzdelávanie v oblasti bezpečnosti pacientov, väčšina krajín 
prijala opatrenia v zdravotníckych zariadeniach;

– pokiaľ ide o systémy podávania správ, tie, ktoré boli vytvorené, umožnili získať 
ponaučenie z existujúcich nedostatkov a boli vo veľkej miere vylepšené, ale stále 
je čo zlepšovať;

– pokiaľ ide o posilnenie postavenia pacientov, veľké úsilie bolo vyvinuté najmä 
v nemocniciach;

– pokiaľ ide o výskum, v správe sa zdôrazňuje zavedenie vnútroštátnych programov 
pre výskum v oblasti bezpečnosti pacientov vo všetkých členských štátoch;

– pokiaľ ide o prevenciu a kontrolu infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou, 
väčšina členských štátov spojila rôzne opatrenia zamerané na prevenciu a kontrolu 
infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou, väčšinou v spojení so stratégiami 
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týkajúcimi sa opatrného využívania antimikrobiálnych látok v humánnej medicíne 
a/alebo stratégiami v oblasti bezpečnosti pacientov.

Zároveň boli prijaté opatrenia na európskej úrovni, najmä financovanie viacerých iniciatív, 
predovšetkým v rámci programu Európskej únie v oblasti zdravia alebo 7. rámcového 
programu pre výskum (v celkovej sume 16 miliónov EUR).

Správy predložené členskými štátmi, z ktorých Komisia vypracovala syntézu, preukázali, že 
napriek pokroku, ktorý sa dosiahol od roku 2009, je ešte stále čo zlepšovať.

Pozícia spravodajcu a syntéza jeho hlavných odporúčaní

Spravodajca poznamenáva, že niektoré opatrenia, ktoré Rada odporúčala na zlepšenie 
bezpečnosti pacientov v členských štátoch, doteraz vykonal iba obmedzený počet členských 
štátov, že ešte stále sú možnosti na zlepšovanie tak v nemocničnej starostlivosti ako 
starostlivosti mimo nemocníc, a to najmä v oblasti postavenia pacientov, vzdelávania 
zdravotníckych pracovníkov a ošetrovateľov v širšom význame, a že je potrebné pokračovať 
v úsilí o zavedenie európskej nomenklatúry v oblasti bezpečnosti pacientov alebo tiež 
vypracovať európske usmernenia pre normy v oblasti bezpečnosti pacientov. Pokiaľ ide 
konkrétnejšie o infekcie spojené so zdravotnou starostlivosťou, spravodajca takisto 
konštatuje, že niektoré opatrenia, ktoré Rada odporúčala na prevenciu a kontrolu infekcií 
spojených so zdravotnou starostlivosťou v členských štátoch, vykonalo iba niekoľko krajín 
a že je stále čo zlepšovať najmä v oblasti informovanosti pacientov a tiež podpory výskumu 
zameranému na prevenciu a kontrolu infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou.

Nabáda členské štáty, aby predovšetkým vykonali (alebo posilnili, ak už existujú) opatrenia, 
pokiaľ ide o postavenie občanov v oblasti bezpečnosti pacientov a prevencie a kontroly 
infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou, opatrenia na vzdelávanie a odbornú 
prípravu zdravotníckeho personálu ale takisto pacientov a tých, ktorí im pomáhajú, opatrenia 
cezhraničného charakteru a opatrenia zamerané na podporu výskumu v oblasti bezpečnosti 
pacientov a infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou. Vyzýva členské štáty, aby 
pokračovali vo svojom úsilí v oblasti zosúladenia klasifikácií a zhromažďovania 
porovnateľných ukazovateľov. Vyzýva členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby, 
pokiaľ je to možné, uprednostňovali prístupy založené na mediácii v prípadoch, keď dôjde k 
negatívnym príhodám spojeným so zdravotnou starostlivosťou, a nabáda k vytvoreniu 
systémov nápravy, ktoré budú harmonizované na úrovni Európskej únie.

V kontexte starnutia európskeho obyvateľstva a znepokojujúceho rozvoja odolnosti voči 
antimikrobiálnym látkam spravodajca zdôrazňuje, že bezpečnosť pacientov a najmä prevencia 
a kontrola infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou musia mať popredné miesto 
v politickom programe Európskej únie, ako aj v programoch na vnútroštátnej, regionálnej 
a miestnej úrovni. Zdôrazňuje najmä. že je potrebné, aby členské štáty vyčlenili dostatočné 
prostriedky, predovšetkým rozpočtové, na bezpečnosť pacientov. Pokiaľ ide o prevenciu a 
kontrolu infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou, zdôrazňuje pridanú hodnotu, ktorú 
prináša ECDC z hľadiska činností zameraných na koordináciu a dohľad, a zdôrazňuje, že je 
potrebné, aby sa v budúcom finančnom rámci zabezpečilo trvalé a dostatočné financovanie 
pre ECDC, ktoré mu umožní riadne vykonávať úlohu koordinácie a dohľadu.
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V odporúčaní Rada vyzýva Komisiu, aby zhodnotila mieru účinnosti navrhovaných opatrení.
Keďže niektoré opatrenia sa začali vykonávať iba nedávno alebo sa ešte nevykonávajú, 
spravodajca podporuje návrh, aby sa v júli 2014 vypracovala druhá správa o pokroku.


