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5. felszólítja a tagállamokat annak 

biztosítására, hogy a megszorító 

intézkedések ne befolyásolják az 

egészségügyi rendszereket, továbbá arra, 

hogy tartsák fenn e rendszerek megfelelı 

szintő finanszírozását, és különösen, hogy 

kerüljék a legnagyobb károkat okozó 

intézkedéseket – pl. a rövid távú 

megtakarításokat –, amelyek közép- és 

hosszú távon a költségek növekedését 

eredményeznék, és összpontosítsanak 

inkább a magas minıségő és hatékonyságú 

egészségügyi rendszerek további 

fejlesztésére; felszólítja a tagállamokat, 

hogy a még inkább betegközpontú 

megközelítés bevezetése érdekében 

biztosítsák, hogy a fertızések 

megelızésére, illetve leküzdésére, valamint 

a kórházi higiéniára szakosodott, megfelelı 

létszámú egészségügyi szakembergárda 

álljon rendelkezésre; 

5. felszólítja a tagállamokat annak 

biztosítására, hogy a megszorító 

intézkedések ne befolyásolják a 

betegbiztonságot, továbbá arra, hogy 

tartsák fenn az egészségügyi rendszerek 

megfelelı szintő finanszírozását, és 

különösen, hogy kerüljék a legnagyobb 

károkat okozó intézkedéseket – pl. a rövid 

távú megtakarításokat –, amelyek közép- 

és hosszú távon a költségek növekedését 

eredményeznék, és összpontosítsanak 

inkább a magas minıségő és hatékonyságú 

egészségügyi rendszerek további 

fejlesztésére; felszólítja a tagállamokat, 

hogy a még inkább betegközpontú 

megközelítés bevezetése érdekében 

biztosítsák, hogy a fertızések 

megelızésére, illetve leküzdésére, valamint 

a kórházi higiéniára szakosodott, megfelelı 

létszámú egészségügyi szakembergárda 

álljon rendelkezésre; 
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  80a. kéri a Bizottságot, hogy vegye 

fontolóra egy olyan jogi keret elfogadását, 

amely ösztönözné az új antibiotikumok 

fejlesztését, például egy az emberi 

felhasználásra szánt antibiotikumokat 

szabályozó – az állatgyógyászatban 

alkalmazott antibiotikumok tekintetében 

már megszületett jogszabály-javaslathoz 

hasonló – jogszabály formájában;  
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