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Предложение за резолюция Изменение 

5. призовава държавите членки да 

гарантират, че в настоящия период на 

икономическа криза системите на 

здравеопазване не са засегнати от 

мерките за строги икономии и 

продължават да бъдат адекватно 

финансирани, по-специално за да се 

избегне предприемането на 

изключително вредни мерки, като 

например краткосрочни икономии, 

които ще доведат до високи разходи в 

среден и дългосрочен план, и вместо 

това да се съсредоточават върху по-

нататъшното разработване на 

висококачествени и високоефективни 

системи на здравеопазване; призовава 

държавите членки да гарантират, че са 

налице достатъчен брой обучени 

здравни специалисти или специалисти 

по профилактика и контрол на 

инфекциозните болести, както и 

болничната хигиена с цел прилагане на 

подход, насочен в по-голяма степен към 

пациентите; 

5. призовава държавите членки да 

гарантират, че в настоящия период на 

икономическа криза здравето на 

пациентите не е засегнато от мерките 

за строги икономии и че системите на 

здравеопазване продължават да бъдат 

адекватно финансирани, по-специално 

за да се избегне предприемането на 

изключително вредни мерки, като 

например краткосрочни икономии, 

които ще доведат до високи разходи в 

среден и дългосрочен план, и вместо 

това да се съсредоточават върху по-

нататъшното разработване на 

висококачествени и високоефективни 

системи на здравеопазване; призовава 

държавите членки да гарантират, че са 

налице достатъчен брой обучени 

здравни специалисти или специалисти 

по профилактика и контрол на 

инфекциозните болести, както и 

болничната хигиена с цел прилагане на 

подход, насочен в по-голяма степен към 

пациентите; 
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Предложение за резолюция Изменение 

  80a. призовава Комисията да разгледа 

възможностите за законодателна 

рамка, насърчаваща разработването 

на нови антибиотици, например под 

формата на инструмент, уреждащ 

употребата на антибиотици за 

хуманна употреба, подобен на този, 

който вече е предложен за 

употребата на антибиотици при 

животните;  
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