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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o poročilu Komisije Svetu na podlagi poročil držav članic o izvajanju Priporočila Sveta 
(2009/C 151/01) o varnosti pacientov, vključno s preprečevanjem in obvladovanjem 
okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo
(2013/2022(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Luksemburške deklaracije o varnosti pacientov z dne 5. aprila 2005,

– ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 23. aprila 2009 o predlogu priporočila 
Sveta o varnosti pacientov, vključno s preprečevanjem in obvladovanjem okužb, 
povezanih z zdravstveno oskrbo,

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 9. junija 2009 o varnosti pacientov, vključno s 
preprečevanjem in obvladovanjem okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo,

– ob upoštevanju poročila Komisije Svetu iz novembra 2012 na podlagi poročil držav članic 
o izvajanju Priporočila Sveta o varnosti pacientov, vključno s preprečevanjem in 
obvladovanjem okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo,

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenja 
Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A7-0000/2013),

Splošne opombe

A. ker je varnost pacientov1 del splošne kakovosti zdravstvenega varstva;

B. ob upoštevanju števila podatkov – ki je za zdaj še omejeno, vendar nenehno narašča –
o razširjenosti in posledicah varnostnih zapletov2 v zdravstvenih sistemih držav članic 
Evropske unije;

C. ker so med najpogostejšimi varnostnimi zapleti, povezanimi z zdravstveno oskrbo, 
okužbe, povezane s tako oskrbo3, zapleti v zvezi z zdravili in zapleti med kirurškimi 
posegi ali po njih;

                                               
1 Svetovna zdravstvena organizacija jo opredeljuje kot neobstoj kakršnih koli nepotrebnih ali morebitnih 
škodljivih posledic za pacienta, ki so povezane z zdravstveno oskrbo.
2 Varnostni zaplet je opredeljen kot dogodek, ki ima škodljive posledice za pacienta.
3 Za namene tega poročila so okužbe, povezane z zdravstveno oskrbo, opredeljene kot kakršna koli okužba, do 
katere je prišlo med zdravniško oskrbo pacienta ali po njej (za diagnostične, terapevtske ali preventivne namene), 
če pacient prej ni bil okužen niti ni bil v inkubacijski dobi. Vir zadevnih nalezljivih mikroorganizmov (bakterij, 
gliv, virusov, parazitov in drugih nalezljivih povzročiteljev bolezni) v primeru okužb, povezanih z zdravstveno 
oskrbo, je lahko sam pacient (endogena okužba), ki se okuži prek katerega od naravnih rezervoarjev (črevesje, 
koža itd.), ali njegovo okolje (eksogena ali navzkrižna okužba). Med okužbe, povezane z zdravstveno oskrbo, 
spadajo vse okužbe, povezane z zdravstvenim sistemom ali z različnimi poteki zdravstvene oskrbe. Zajemajo 
bolnišnične okužbe (do katerih pride v zdravstvenih zavodih med zdravljenjem v bolnišnici ali ambulantno 
zdravstveno oskrbo) in okužbe, do katerih lahko pride ali med zdravstveno oskrbo zunaj zdravstvenega zavoda, 
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D. ker se ocenjuje, da od 8 do 12 % pacientov, ki so sprejeti v bolnišnice v Evropski 
uniji, med zdravstveno oskrbo doživi varnostne zaplete, med katerimi so okužbe, 
povezane s tako oskrbo, napake pri zdravljenju, kirurške napake, težave, povezane z 
okvarjenimi medicinskimi pripomočki, napake pri diagnozi in neukrepanje na podlagi 
rezultatov zdravniških testov;

E. ker so nekateri neželeni učinki povezani z neizogibnimi tveganji zaradi nujnih 
posegov ali zdravil, medtem ko so drugi posledica zdravniških napak in 
pomanjkljivosti ali napak v verigi zdravstvene oskrbe ter bi jih bilo mogoče preprečiti;

F. ker starejši pacienti, osebe z oslabljenim imunskim sistemom in kronični bolniki, zlasti 
tisti z degenerativnimi kroničnimi boleznimi, tvorijo skupino, posebej dovzetno za 
varnostne zaplete, povezane z zdravstveno oskrbo;

G. ker člen 168 Pogodbe določa, da mora biti dejavnost Evropske unije, ki dopolnjuje 
nacionalne politike, usmerjena k izboljševanju javnega zdravja, preprečevanju obolenj 
in bolezni ter odpravljanju vzrokov, ki ogrožajo telesno in duševno zdravje;

H. ker so okužbe, povezane z zdravstveno oskrbo, ki prizadenejo povprečno 5 % 
pacientov, sprejetih v bolnišnice, hkrati huda težava za javno zdravstvo v državah 
Evropske unije in velika ekonomska obremenitev za omejene zdravstvene vire;

I. ker se lahko okužbe, povezane z zdravstveno oskrbo, pojavijo po bivanju v 
zdravstvenem zavodu ali ob kakršni koli zdravstveni oskrbi, zlasti doma (predvsem 
zaradi okužbe medicinskih instrumentov ali pripomočkov);

J. ker neupoštevanje osnovnih previdnostnih ukrepov v zvezi s higieno ljudi, na primer v 
zdravstvenih zavodih, pa tudi doma, pogosto povzroči povečano širjenje patogenov, 
zlasti tistih, ki so odporni na protimikrobna sredstva;

K. ker poleg tega vse večja mobilnost državljanov znotraj evropskih zdravstvenih 
sistemov in med njimi ter možnost, da se zdravijo zunaj države, v kateri prebivajo, 
spodbujata hitro širjenje odpornih mikroorganizmov med državami članicami;

Izvajanje priporočil Sveta: precejšnje izboljšave in področja, ki jih je treba še izboljšati 

1. pozdravlja ukrepe, ki so jih sprejele države članice zlasti za izboljšanje splošnih zadev 
v zvezi z varnostjo pacientov in zmanjšanje primerov okužb, povezanih z zdravstveno 
oskrbo;

2. pozdravlja prizadevanja Evropske komisije na področju splošnih zadev v zvezi z 
varnostjo pacientov, ki temeljijo na spodbujanju vzajemnega učenja med državami 
članicami ter predlogih za skupne opredelitve in terminologijo na področju varnosti 
pacientov;

3. obžaluje, da ni bila na ravni Evropske unije doslej predlagana nobena klasifikacija za 
varnost pacientov (na podlagi katere bi opredelili, pojasnili in analizirali dejavnike, 

                                                                                                                                                  
ali v kolektivnih strukturah (kot so ustanove za dolgo in srednje dolgo bivanje za starejše vzdrževane osebe itd.), 
ali doma.
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povezane z varnostjo pacientov, ter s tem spodbudili izobraževanje in izboljšanje 
sistemov);

4. obžaluje, da je doslej premalo držav članic:
– sprejelo ukrepe za izboljšanje informacij, ki jih zdravstveni zavodi zagotavljajo 

pacientom v zvezi z okužbami, povezanimi z zdravstveno oskrbo;

– podprlo raziskave v zvezi z okužbami, povezanimi z zdravstveno oskrbo;

5. pozdravlja prizadevanja Evropske komisije ter delovanje Evropskega centra za 
preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) v zvezi z usklajevanjem in 
spremljanjem preprečevanja in obvladovanja okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo;

6. poziva države članice, naj si še naprej prizadevajo za širitev zbiranja primerljivih 
kazalnikov o varnosti pacientov v vseh državah članicah;

7. poziva države članice, naj vzdržujejo in krepijo dvostransko in večstransko sodelovanje 
v zvezi z varnostjo pacientov na nacionalni in/ali regionalni ravni;

Izboljšanje varnosti pacientov v Evropi, vključno s preprečevanjem in obvladovanjem 
okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo: splošna priporočila

8. priporoča, naj se varnosti pacientov ter zlasti preprečevanju in obvladovanju okužb, 
povezanih z zdravstveno oskrbo, dodeli prednostno mesto tako v politični agendi 
Evropske unije kot tudi na nacionalni ravni v državah članicah ter na regionalni in 
lokalni ravni;

a) Ukrepi za izboljšanje splošnih zadev v zvezi z varnostjo pacientov

9. spodbuja države članice, naj si še naprej prizadevajo za izboljšanje varnosti pacientov 
in naj – če tega še niso storile – sprejmejo nove ukrepe za popolno uskladitev s 
priporočili Sveta;

10. zlasti spodbuja države članice, naj sprejmejo spodaj navedene ukrepe ali jih okrepijo, 
če že obstajajo:
– ukrepe za izboljšanje seznanjenosti državljanov s pobudami v zvezi z varnostjo 

pacientov ter za krepitev njihovega vpliva in vloge na tem področju;
– ukrepe za izobraževanje in usposabljanje delavcev v zdravstvu o varnosti 

pacientov;
– čezmejne ukrepe v zvezi z varnostjo pacientov;

– ukrepe za spodbujanje raziskav o varnosti pacientov;

11. spodbuja države članice, naj vzpostavijo sisteme poročanja in učenja o varnostnih 
zapletih ali jih okrepijo, če ti že obstajajo, in sicer tako, da bodo zadevni sistemi 
omogočali ugotavljanje odgovornosti v primeru napake v verigi zdravstvene oskrbe;
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12. spodbuja Komisijo, naj preuči vodilne pobude in naj zlasti opredeli, ali bi bilo lahko 
okrepljeno sodelovanje regionalnih in lokalnih organov ustrezna rešitev za zagotovitev 
učinkovitosti vzpostavljenih ukrepov in sprejetih odločitev;

13. poziva Komisijo, naj ponovno preuči zahteve za vzpostavitev podatkovne zbirke, v 
kateri bi bile zbrane dobre prakse, da bi tako spodbudili njihovo izmenjavo med 
državami članicami;

14. spodbuja države članice k uporabi vseh primernih statističnih orodij za opis in analizo 
varnostnih zapletov;

15. poziva države članice, naj podpirajo pristop na podlagi dejstev ter naj zlasti na podlagi 
študij primera in povratnih informacij izoblikujejo skupne smernice za vse države 
članice;

b) Ukrepi za zmanjšanje števila okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo

16. spodbuja države članice, naj si še naprej prizadevajo za sprejetje dopolnilnih ukrepov 
– če tega še niso storile – za zmanjšanje števila okužb, povezanih z zdravstveno 
oskrbo, da bi tako zagotovile popolno skladnost s priporočili Sveta, in sicer zlasti na 
naslednjih področjih:

– preprečevanje okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo, v bolnišnicah in zunaj njih;
– izboljšanje informacij, ki jih zdravstveni zavodi zagotavljajo pacientom, in 

informacij zunaj takih zavodov;
– podpora raziskovalnim dejavnostim v zvezi s preprečevanjem in obvladovanjem 

okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo;

17. spodbuja Evropsko komisijo, naj preuči možnost sklenitve partnerskih sporazumov 
med Komisijo in posameznimi državami članicami ali neposredno med državami 
članicami, da bi tako preprečili in odpravili težave v zvezi z okužbami, povezanimi z 
zdravstveno oskrbo, v bolniških strukturah in pri domači oskrbi;

Izboljšanje varnosti pacientov v Evropi, vključno s preprečevanjem in obvladovanjem 
okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo: konkretne smernice in priporočila 

a) Preprečevanje

18. poziva države članice, naj zagotovijo dovolj človeških, finančnih in tehnoloških virov 
za čim bolj kakovostno patronažno oskrbo in oskrbo v bolnišnicah ter naj zlasti ne 
zmanjšujejo proračunov za varnost pacientov, ki je eden glavnih izzivov evropskih 
sistemov zdravstvene oskrbe v času vsesplošnega vnovičnega preverjanja stroškov;

19. poziva države članice in Komisijo, naj spodbujajo splošne dobre prakse, zlasti v zvezi 
s higieno (higiena rok, sterilizacija instrumentov itd.) v bolnišnicah in zunaj njih (še 
zlasti pri pacientih in v njihovih družinah), lahko tudi s kampanjami za ozaveščanje;

20. poziva države članice, naj opredelijo posebne varnostne protokole za degenerativne 
kronične bolezni in kronične bolezni, ki povzročijo invalidnost, za katere je potrebna 
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stalna podpora zunaj bolnišničnega okvira (v ustanovah za dolgo in srednje dolgo 
bivanje ter doma);

21. poziva države članice, naj si pri zagotavljanju čim večje varnosti pacientov pomagajo 
z najnaprednejšimi tehnološkimi pripomočki, ki so na voljo, in naj zlasti posplošijo 
uporabo osebnih elektronskih kartic, ki vsebujejo vse koristne podatke o pacientu, še 
zlasti o časovnem razvoju sprememb v njegovem zdravstvenem stanju;

22. v zvezi z oskrbo na domu poudarja, da je treba:
- ko pacienti (zlasti starejši in osebe z zmanjšano gibljivostjo) zapustijo 

bolnišnico in se po bivanju v njej vrnejo domov, natančno preučiti njihovo 
stanje, zlasti zaradi ocene in preprečevanja tveganja padcev;

- pacientom in njihovim družinskim pomočnikom zagotoviti ustrezne 
informacije, zlasti glede higiene, upoštevanja postopkov in predpisanih zdravil;

- čim bolj spodbujati uporabo medicinske opreme za enkratno uporabo;

b) Komuniciranje, izobraževanje in usposabljanje

23. poziva države članice, naj sprejmejo ukrepe za ozaveščanje in posebno usposabljanje v 
zvezi z okužbami, povezanimi z zdravstveno oskrbo, ki naj ne bodo namenjeni le 
delavcem v zdravstvu (zdravnikom, bolniškim sestram, negovalcem itd.), temveč tudi 
na primer družinskim pomočnikom in oskrbovalcem;

c) Pravice pacientov 

24. poziva države članice, naj na lokalni ravni določijo kontaktni organ ali osebo, ki bo 
pacientom zagotavljal(-a) informacije in podatke v zvezi z varnostjo pacientov;

25. poziva države članice, naj paciente obveščajo o tveganjih, ravneh varnosti in ukrepih, 
ki se uporabljajo za preprečevanje varnostnih zapletov, povezanih z zdravstveno 
oskrbo, s čimer se zagotovi prostovoljna privolitev pacienta v zdravljenje, ki se mu 
predlaga, in se mu na splošno omogoči pridobitev znanja o varnosti pacienta; države 
članice hkrati poziva, naj paciente obveščajo o pritožbenih postopkih ter o pravici do 
pravnih sredstev v primeru varnostnih zapletov, povezanih z zdravstveno oskrbo;

26. spodbuja države članice ter regionalne in lokalne organe, naj v primerih varnostnih 
zapletov, povezanih z zdravstveno oskrbo, čim bolj spodbujajo pristope na podlagi 
mediacije;

27. spodbuja vzpostavitev sistemov za povrnitev škode (zlasti za izplačilo odškodnin v 
primeru varnostnih zapletov, povezanih z zdravstveno oskrbo), usklajenih na ravni 
Evropske unije;

d)  Diagnoza in spremljanje

28. poziva države članice, naj spodbujajo in podpirajo poročanje in posredovanje 
informacij v zvezi z varnostjo pacientov, ki jih zagotavljajo tako zdravstveno osebje 
kot tudi pacienti in njihovi bližnji;

29. spodbuja države članice, naj sprejmejo standardizirana merila za opredelitev različnih 
krajev, kjer lahko pride do okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo (vključno z 
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zunajbolnišničnimi strukturami), in naj si še naprej prizadevajo za zbiranje 
primerljivih in posodobljenih podatkov o splošnih zadevah v zvezi z varnostjo 
pacientov in okužbah, povezanih z zdravstveno oskrbo;

30. poziva zlasti države članice, ki izvajajo občasne nacionalne raziskave o razširjenosti 
okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo, na podlagi usklajene metodologije, ki jo je 
razvil ECDC, naj zadevne raziskave redno obnavljajo, in spodbuja države, ki takih 
občasnih raziskav še ne izvajajo, naj jih začnejo izvajati;

31. priporoča, naj se na regionalni ali lokalni ravni izoblikujejo delovne skupine za 
obravnavo posebnih vprašanj v zvezi z varnostjo pacientov; mogoče bi bilo na primer 
izoblikovati delovne skupine, ki bi posebej obravnavale nesreče pri starejših, 
zmanjšanje operativnih tveganj ali zmanjšanje tveganja napak pri zdravilih;

e) Evropsko in mednarodno sodelovanje

32. poziva države članice in Komisijo, naj okrepijo sodelovanje, tudi s Svetovno 
zdravstveno organizacijo in Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj, da bi 
dosegli standardizacijo ukrepov, opredelitev in terminologije ter izoblikovali kazalnike 
v zvezi z varnostjo pacientov;

33. poziva države članice, naj si delijo referenčne zbirke dobrih praks – če te obstajajo – s 
področja splošnih zadev v zvezi z varnostjo pacientov ter zlasti s področja 
preprečevanja in obvladovanja okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo, ter prenosa 
multirezistentnih bakterij;

34.  spodbuja ECDC pri delovanju v podporo standardizaciji spremljanja okužb, 
povezanih z zdravstveno oskrbo, in ga zlasti poziva k nadaljnjemu razvoju kazalnikov 
infrastruktur in praks;

35. poziva države članice, naj vzpostavijo skupno zbirko podatkov za zbiranje informacij 
v zvezi z varnostnimi zapleti, povezanimi z zdravstveno oskrbo, in naj poleg tega 
spodbujajo vse sisteme zbiranja na tem področju (vključno s sistemi, ki temeljijo na 
zaupnih izjavah);

f)  Spremljanje in poročanje 

36. spodbuja države članice in Evropsko komisijo, naj za vsaj dve leti podaljšajo 
spremljanje izvajanja priporočila v zvezi z varnostjo pacientov, vključno s 
preprečevanjem in obvladovanjem okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo;

37. spodbuja države članice, naj okrepijo sodelovanje z ECDC na področju preprečevanja 
in obvladovanja okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo; spodbuja zlasti nacionalne 
organe, naj ECDC redno zaprošajo za izvedbo pregledov na kraju samem in naj 
poročila, ki jim jih predloži ECDC, javno objavijo, ter v zvezi s tem poudarja, da je 
treba v okviru prihodnjih finančnih perspektiv zagotoviti zadostno in stalno 
financiranje ECDC, da se mu zagotovi opravljanje naloge usklajevanja in spremljanja;

38. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Odboru regij 
in državam članicam.
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OBRAZLOŽITEV

Varnost pacientov: bistven izziv za javno zdravstvo v Evropski uniji

Dostop do varne zdravstvene oskrbe je temeljni kamen kakovostnega zdravstvenega sistema. 
Hkrati je to tudi priznana temeljna pravica, k spoštovanju katere so zavezani Evropska unija, 
njene institucije in evropski državljani. Zato imajo pacienti pravico pričakovati, da bo storjeno 
vse, da se zagotovi njihova varnost.

Zdravstveni sektor je področje z visoko stopnjo tveganja, saj lahko varnostnimi zapleti, 
povezani z zdravstveno oskrbo (in ne z obravnavano zdravstveno težavo), povzročijo resne 
poškodbe, zaplete ali trpljenje, včasih pa celo smrt obravnavanih pacientov. Nekateri 
varnostni zapleti so povezani z neizogibnimi tveganji zaradi nujnih posegov ali zdravil, 
medtem ko so drugi posledica zdravniških napak in pomanjkljivosti ali napak v verigi 
zdravstvene oskrbe ter bi jih bilo mogoče preprečiti.
Ocenjuje se, da bi bilo mogoče preprečiti od 30 do 40 % varnostnih zapletov, povezanih z 
zdravstveno oskrbo v bolnišničnem sektorju in sektorju patronažne oskrbe. Eden od 
varnostnih zapletov so okužbe, povezane z zdravstveno oskrbo. Ocenjuje se, da take okužbe 
prizadenejo povprečno 5 % pacientov, sprejetih v bolnišnice, to je vsako leto 4,1 milijona 
oseb v Evropski uniji, in da neposredno povzročijo smrt 37 000 teh oseb. Okužbe, povezane z 
zdravstveno oskrbo, bi bilo mogoče preprečiti v vsaj 20 % primerov. Starejši pacienti in osebe 
z oslabljenim imunskim sistemom so posebej dovzetni za take okužbe, katerih obvladovanje 
se pogosto še dodatno zaplete zaradi razvoja odpornosti na antibiotike.

Varnost pacienta prispeva predvsem k izboljšanju kakovosti življenja. Vendar so škodljive 
posledice, ki jih pacientom povzročijo varnostni zapleti, povezani z zdravstveno oskrbo, tudi 
velika ekonomska obremenitev za družbo, kar se še izraziteje kaže v času gospodarske krize. 
Okužbe z bakterijo Clostridium difficile, ki v Evropi predstavljajo približno 5 % vseh okužb, 
povezanih z zdravstveno oskrbo, in zaradi katerih se v bolnišnico vrneta 2 % pacientov, v 
nekaterih državah na primer naraščajo, njihov finančni vpliv na evropske zdravstvene sisteme 
v letu 2013 pa se ocenjuje na 3,7 milijona EUR. Tako je lahko kakršna koli naložba v varnost 
pacientov – poleg tega, da seveda koristi pacientom – tudi potencialni vir prihranka. Če se 
torej več pozornosti nameni varnosti pacientov, je mogoče zmanjšati stroške za oskrbo 
pacientov, ki doživijo varnostne zaplete, povezane z zdravstveno oskrbo, s čimer se hkrati 
izboljšata tudi poraba finančnih in človeških virov. Da bi uresničili te cilje, je mogoče kulturo 
varnosti pacientov bistveno izboljšati na več načinov.

Povzetek Priporočila Sveta o varnosti pacientov, vključno s preprečevanjem in 
obvladovanjem okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo

Ob upoštevanju navedenega je Svet v priporočilu z dne 9. junija 2009 (2009/C 151/01) 
priporočil izvajanje nekaterih ukrepov za izboljšanje varnosti pacientov v Evropski uniji.

a) V prvem poglavju o splošnih zadevah v zvezi z varnostjo pacientov je države članice 
pozval, naj sprejmejo sklop ukrepov za čim uspešnejše zmanjšanje škodljivih posledic 
za paciente v zdravstveni oskrbi. Med priporočenimi ukrepi so bili zlasti:
– podpora uvedbi in razvoju nacionalnih politik in programov o varnosti pacientov s:
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– krepitvijo vloge in vpliva pacientov;
– vzpostavitvijo sistemov poročanja in učenja o varnostnih zapletih, ki ne temeljijo 

na obtoževanju;
– spodbujanjem izobraževanja in usposabljanja delavcev v zdravstvu o varnosti 

pacientov ter
– razvojem raziskav o varnosti pacientov.

Svet je v zadevnem priporočilu države članice še pozval, naj si izmenjujejo znanje, izkušnje 
in najboljše prakse ter z medsebojnim sodelovanjem in v sodelovanju s Komisijo in drugimi 
zadevnimi evropskimi in mednarodnimi organizacijami klasificirajo in ocenijo varnost 
pacientov na ravni Evropske unije.

b) Drugo poglavje se je nanašalo na preprečevanje in obvladovanje okužb, povezanih z 
zdravstveno oskrbo. Svet je države članice pozval, naj na ustrezni ravni sprejmejo in 
izvajajo strategijo za preprečevanje in obvladovanje okužb, povezanih z zdravstveno 
oskrbo. V okviru predlagane strategije so bili priporočeni posebni ukrepi za 
preprečevanje in obvladovanje okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo, ki se sprejmejo 
na nacionalni ali regionalni ravni oziroma na ravni zdravstvenih zavodov (zlasti 
vzpostavitev aktivnih sistemov nadzora, izoblikovanje in zagotavljanje razpoložljivosti 
smernic, vzpostavitev programov za izobraževanje in usposabljanje delavcev v 
zdravstvu, ukrepi za informiranje pacientov ter podpora raziskavam v zvezi z 
okužbami, povezanimi z zdravstveno oskrbo).

Izvajanje Priporočila Sveta o varnosti pacientov, vključno s preprečevanjem in 
obvladovanjem okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo: prva analiza 

Komisija je novembra 2012 na podlagi poročil držav članic predložila analizo ukrepov, 
sprejetih za uskladitev s priporočilom. 
Večina držav članic je navedla, da so sprejele nekatere priporočene ukrepe:

– kar zadeva splošne zadeve v zvezi z varnostjo pacientov, je večina držav članic 
temu področju namenila prednostno mesto v javnozdravstvenih politikah;

– večina držav je sprejela ukrepe v zvezi z usposabljanjem o varstvu pacientov v 
zdravstvenih zavodih;

– obstoječi sistemi poročanja, ki so bili vzpostavljeni, so omogočili učenje na 
podlagi ugotovljenih napak in so se precej izboljšali, vendar še vedno ostajajo 
možnosti za izboljšave;

– glede krepitve vpliva in vloge pacientov je bilo veliko narejenega zlasti v 
bolnišnicah;

– glede raziskovalne dejavnosti je v poročilu navedeno, da so bili v vseh državah 
članicah izoblikovani nacionalni raziskovalni programi o varnosti pacientov;

–  večina držav članic je izvedla kombinacijo različnih ukrepov za preprečevanje in 
obvladovanje okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo, večinoma v povezavi s 
strategijami o preudarni rabi protimikrobnih sredstev v humani medicini in/ali 
strategijami za varnost pacientov.

Hkrati z navedenim so bili sprejeti tudi ukrepi na evropski ravni, zlasti financiranje več pobud 
predvsem v okviru programa Evropske unije na področju zdravja in sedmega okvirnega 
programa za raziskave (v skupnem znesku 16 milijonov EUR).
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Iz poročil držav članic, ki jih je povzela Komisija, je razvidno, da kljub napredku, 
doseženemu po letu 2009, še vedno obstajajo možnosti za izboljšave.

Stališče poročevalca in povzetek glavnih priporočil 

Poročevalec ugotavlja, da je nekatere ukrepe, ki jih je priporočil Svet za izboljšanje varnosti 
pacientov v državah članicah, doslej sprejelo le omejeno število držav članic ter da so še 
mogoče izboljšave tako pri bolnišnični kot pri zunajbolnišnični oskrbi, zlasti glede krepitve 
vpliva in vloge pacientov ter izobraževanja delavcev v zdravstvu in negovalcev v najširšem 
smislu, še naprej pa si je treba prizadevati tudi za vzpostavitev evropskih nomenklatur na 
področju varnosti pacientov in za izoblikovanje evropskih smernic v zvezi z varnostnimi 
standardi. Natančneje, kar zadeva okužbe, povezane z zdravstveno oskrbo, poročevalec poleg 
tega ugotavlja, da je nekatere ukrepe, ki jih je priporočil Svet za preprečevanje in 
obvladovanje takih okužb v državah članicah, doslej sprejelo le omejeno število držav ter da 
so še mogoče izboljšave, zlasti na področju informiranja pacientov in podpore raziskovalnim 
dejavnostim za preprečevanje in obvladovanje okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo.

Poročevalec zlasti spodbuja države članice, naj sprejmejo ukrepe (ali jih okrepijo, če že 
obstajajo) za krepitev vpliva in vloge državljanov v zvezi z varnostjo pacientov ter 
preprečevanjem in obvladovanjem okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo, ukrepe za 
izobraževanje in usposabljanje delavcev v zdravstvu, pacientov in njihovih pomočnikov, 
čezmejne ukrepe in ukrepe za spodbujanje raziskav o varnosti pacientov in okužbah, 
povezanih z zdravstveno oskrbo. Ob tem poziva države članice, naj si še naprej prizadevajo za 
uskladitev klasifikacij in zbiranje primerljivih kazalnikov. Poročevalec spodbuja države 
članice ter regionalne in lokalne organe, naj v primerih varnostnih zapletov, povezanih z 
zdravstveno oskrbo, čim bolj spodbujajo pristope na podlagi mediacije, hkrati pa spodbuja 
tudi izoblikovanje sistemov za povrnitev škode, usklajenih na ravni Evropske unije.

Ob upoštevanju staranja evropskega prebivalstva in skrb vzbujajočega razvoja odpornosti na 
protimikrobna sredstva poudarja, da je treba varnost pacientov – ter zlasti preprečevanje in 
obvladovanje okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo – obravnavati prednostno v politični 
agendi Evropske unije ter na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Poročevalec predvsem 
poudarja, da morajo države članice za varnost pacientov dodeliti zadostna (zlasti proračunska) 
sredstva. Glede preprečevanja in obvladovanja okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo, 
izpostavlja dodano vrednost, ki jo zagotavlja ECDC s svojimi dejavnostmi na področju 
usklajevanja in spremljanja, ter poudarja, da je treba v okviru prihodnjih finančnih perspektiv 
zagotoviti zadostno in stalno financiranje ECDC, da se mu zagotovi opravljanje zadevnih 
nalog.

Svet je v priporočilu Komisijo pozval, naj preuči, kako učinkoviti so predlagani ukrepi. Ker 
so se nekateri od njih začeli izvajati šele pred kratkim ali še niso bili izvedeni, poročevalec 
podpira predlog, da se junija 2014 pripravi še eno poročilo o napredku.


