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5. opfordrer medlemsstaterne til i denne 

økonomiske krisetid at sikre, at 

sundhedssystemer ikke berøres af 

besparelsesforanstaltninger, men at de 

bevarer en tilstrækkelig finansiering, og 

navnlig at undgå de mest ødelæggende 

tiltag som f.eks. kortsigtede besparelser, 

som vil medføre store omkostninger på 

mellemlang og lang sigt, og i stedet 

koncentrere sig om yderligere udvikling af 

et yderst effektivt sundhedsvæsen af høj 

kvalitet; opfordrer medlemsstaterne til at 

sikre, at der er et tilstrækkeligt antal 

sundhedspersoner, som er uddannet eller 

har speciale i forebyggelse og bekæmpelse 

af infektioner samt hospitalshygiejne med 

henblik på at sikre en mere patientcentreret 

tilgang; 

5. opfordrer medlemsstaterne til i denne 

økonomiske krisetid at sikre, at 

patientsikkerheden ikke berøres af 

besparelsesforanstaltninger, og at 

sundhedssystemerne bevarer en 

tilstrækkelig finansiering, og navnlig at 

undgå de mest ødelæggende tiltag som 

f.eks. kortsigtede besparelser, som vil 

medføre store omkostninger på mellemlang 

og lang sigt, og i stedet koncentrere sig om 

yderligere udvikling af et yderst effektivt 

sundhedsvæsen af høj kvalitet; opfordrer 

medlemsstaterne til at sikre, at der er et 

tilstrækkeligt antal sundhedspersoner, som 

er uddannet eller har speciale i 

forebyggelse og bekæmpelse af infektioner 

samt hospitalshygiejne med henblik på at 

sikre en mere patientcentreret tilgang; 

Or. en 
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  80a. anmoder Kommissionen om at 

overveje en lovgivningsmæssig ramme til 

at fremme udviklingen af nye antibiotiske 

lægemidler, f.eks. i form af et instrument, 

der styrer brugen af antibiotika til 

mennesker i stil med den, der allerede er 

foreslået for brugen af antibiotika til dyr;  

Or. en 

 

 


