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5. wzywa państwa członkowskie, by w 

czasie kryzysu gospodarczego zapewniły, 

Ŝe środki oszczędnościowe nie wpłyną na 

systemy słuŜby zdrowia, które będą nadal 

odpowiednio finansowane, a w 

szczególności by unikały najbardziej 

szkodliwych środków, takich jak 

krótkoterminowe oszczędności, 

przynoszące wysokie koszty w 

perspektywie średnio- i długoterminowej, a 

w zamian by skupiały się na dalszym 

rozwoju systemów słuŜby zdrowia 

charakteryzujących się wysoką jakością i 

wydajnością; apeluje do państw 

członkowskich, by zapewniły zatrudnienie 

wystarczającej liczby pracowników słuŜby 

zdrowia przeszkolonych lub 

wyspecjalizowanych w profilaktyce i 

kontroli zakaŜeń oraz higienie szpitalnej, z 

myślą o podejściu bardziej 

skoncentrowanym na pacjencie; 

5. wzywa państwa członkowskie, by w 

czasie kryzysu gospodarczego zapewniły, 

Ŝe środki oszczędnościowe nie wpłyną na 

bezpieczeństwo pacjentów oraz Ŝe systemy 

słuŜby zdrowia będą nadal odpowiednio 

finansowane, a w szczególności by unikały 

najbardziej szkodliwych środków, takich 

jak krótkoterminowe oszczędności, 

przynoszące wysokie koszty w 

perspektywie średnio- i długoterminowej, a 

w zamian by skupiały się na dalszym 

rozwoju systemów słuŜby zdrowia 

charakteryzujących się wysoką jakością i 

wydajnością; apeluje do państw 

członkowskich, by zapewniły zatrudnienie 

wystarczającej liczby pracowników słuŜby 

zdrowia przeszkolonych lub 

wyspecjalizowanych w profilaktyce i 

kontroli zakaŜeń oraz higienie szpitalnej, z 

myślą o podejściu bardziej 

skoncentrowanym na pacjencie; 
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  80a. zwraca się do Komisji o rozwaŜenie 

wprowadzenia ram prawnych, które będą 

zachęcały do opracowywania nowych 

antybiotyków, np. w formie uregulowań 

dotyczących antybiotyków stosowanych w 

leczeniu ludzi, podobnych do 

zaproponowanych juŜ uregulowań 

dotyczących antybiotyków stosowanych w 

leczeniu zwierząt;  
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