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PR_CNS_art51am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy 
o EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu 
v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě 
příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu doporučení Rady o o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí 
spojených s poskytováním zdravotní péče
(KOM(2008)0837 – C6–0032/3009 – 2009/0003(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2008)0837),

– s ohledem na čl. 152 odst. 4 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala 
s Parlamentem (C6-0031/3009),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
a na stanoviska Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro vnitřní trh 
a ochranu spotřebitelů (A6-0000/2009),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES návrh odpovídajícím 
způsobem změnila;

3. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 
schváleného Parlamentem;

4. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 
změnit návrh Komise;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Návrh doporučení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Odhaduje se, že v členských státech EU 
je 8–12 % pacientů přijatých do nemocnic 
způsobena újma v důsledku nežádoucích 
příhod během poskytování zdravotní péče.

(2) Odhaduje se, že v členských státech EU 
je 8–12 % pacientů přijatých do nemocnic 
způsobena újma v důsledku nežádoucích 
příhod během poskytování zdravotní péče, 
což představuje 6,7 až 15 milionů pacientů 
přijatých do nemocnic a více než 37 
milionů pacientů, kterým byla poskytnuta 
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základní zdravotní péče.

Or. fr

Odůvodnění

Je důležité upřesnit a docenit rozsah tohoto problému a jeho důsledků pro veřejné zdraví.

Pozměňovací návrh 2

Návrh doporučení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Odhaduje se, že k infekci spojené 
s poskytováním zdravotní péče dochází 
v průměru u jednoho pacienta z dvaceti, 
což v Evropské unii každoročně 
představuje 4,1 milionů pacientů, přičemž 
každoročně následkem takové infekce 
zemře přibližně 37 000 lidí.

Or. fr

Odůvodnění

Je důležité připomenout, že infekce spojené s poskytováním zdravotní péče (HCAI) patří 
k nejčastějším a nejnebezpečnějším příčinám neúmyslné újmy.

Pozměňovací návrh 3

Návrh doporučení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Odhaduje se, že co se týče 
nežádoucích příhod spojených 
s poskytováním zdravotní péče, lze 
infekcím spojeným s poskytováním 
zdravotní péče snadno zabránit. Je nutné, 
aby členské státy zavedly nástroje, které 
v Evropě každoročně sníží počet osob 
postižených nežádoucími příhodami 
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o 20 %. 

Or. fr

Odůvodnění

Studie Evropské komise potvrzují, že snížení nežádoucích příhod o 20 % ročně je možné, 
neboť způsoby boje proti infekcím byly dobře zvládnuty a lze je rychle zavést v praxi. Infekce 
spojené s poskytováním zdravotní péče způsobí každým rokem 37 000 případů úmrtí. Je proto 
důležité stanovit cíl snížení, který musí členské státy do roku 2015 splnit.

Pozměňovací návrh 4

Návrh doporučení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Ke zlepšení bezpečnosti pacientů 
mohou přispět nástroje informačních 
a komunikačních technologií, jako jsou 
elektronické zdravotní záznamy nebo 
elektronické předpisy, například
systematickým screeningem možné 
interakce léčivých přípravků nebo alergií.

(11) Ke zlepšení bezpečnosti pacientů 
mohou přispět nástroje informačních 
a komunikačních technologií, jako jsou 
elektronické zdravotní záznamy nebo 
elektronické předpisy, které umožní
například systematický screening 
případných interakcí léčivých přípravků 
nebo alergií, jak uznává doporučení 
Komise ze dne 2. července 2008 
o přeshraniční interoperabilitě systémů 
elektronických zdravotních záznamů1.
1 Úř. věst. L 190, 18.7.2008, s. 37.

Or. fr

Pozměňovací návrh 5

Návrh doporučení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Dostupné údaje o infekcích spojených 
s poskytováním zdravotní péče nejsou 
dostatečné pro to, aby sítím dozoru 
umožnily relevantní srovnání mezi 

(15) Dostupné údaje o infekcích spojených 
s poskytováním zdravotní péče nejsou 
dostatečné pro to, aby sítím dozoru 
umožnily relevantní srovnání mezi 
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jednotlivými zařízeními, aby umožnily 
monitorovat epidemiologii patogenních 
původců spojených se zdravotní péčí 
a hodnotit a určovat směřování strategie 
v oblasti prevence a kontroly infekcí 
spojených s poskytováním zdravotní péče. 
Proto by měly být zavedeny nebo posíleny 
systémy dozoru jak ve zdravotnických 
zařízeních, tak na regionální i celostátní 
úrovni.

jednotlivými zařízeními, aby umožnily 
monitorovat epidemiologii patogenních 
původců spojených se zdravotní péčí 
a hodnotit a určovat směřování strategie 
v oblasti prevence a kontroly infekcí 
spojených s poskytováním zdravotní péče. 
Proto by měly být zavedeny nebo posíleny 
systémy dozoru jak ve zdravotnických 
zařízeních, tak na regionální i celostátní 
úrovni. Zlepšení shromažďování 
informací na regionální, vnitrostátní 
i evropské úrovni by mělo umožnit 
snadněji dosáhnout přímého vztahu mezi 
kvalitou politik, systémů a struktur 
uskutečňovaných v oblasti bezpečnosti 
pacientů a výsledky získanými v této 
oblasti.

Or. fr

Odůvodnění

K získání úplnějších údajů týkajících se infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče 
a pro dosažení přímého vztahu mezi uskutečňovanými politikami, systémy a strukturami 
a získanými výsledky je nutné zlepšit systémy dohledu. To umožní zlepšit péči poskytovanou 
pacientům a snížit výskyt infekcí v nemocnicích.

Pozměňovací návrh 6

Návrh doporučení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Je nutné, aby členské státy mohly 
snížit počet osob postižených infekcemi 
spojenými s poskytováním zdravotní péče. 
V rámci různých možných nástrojů je 
třeba přijmout více ošetřovatelek či 
ošetřovatelů specializovaných na kontrolu 
infekcí.

Or. fr
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Odůvodnění

Studie Evropské komise potvrzují, že k rychlému a účinnému snížení infekcí spojených 
s poskytováním zdravotní péče je nezbytné přijmout zhruba 8 700 ošetřovatelů a ošetřovatelek 
specializovaných na kontrolu infekcí. Optimální poměr je jedna ošetřovatelka specializovaná 
na infekce spojené s poskytováním zdravotní péče na 250 nemocničních lůžek.

Pozměňovací návrh 7

Návrh doporučení
Část I – kapitola I a (nová) – Nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ia. CÍLE SNÍŽENÍ

Or. fr

Pozměňovací návrh 8

Návrh doporučení
Část I – kapitola I a (nová) – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Členské státy by měly zavést nástroje 
vedoucí ke snížení počtu osob, jež jsou 
v Evropě každoročně postiženy 
nežádoucími příhodami v důsledku 
poskytování zdravotní péče, přičemž cílem 
je snížit od současného okamžiku do roku 
2015 výskyt těchto příhod o 900 000 
případů ročně.

Or. fr

Odůvodnění

Studie Komise potvrzují, že snížení nežádoucích příhod o 900 000 případů ročně je možné, 
neboť způsoby boje proti infekcím byly dobře zvládnuty a lze je rychle zavést v praxi. Infekce 
spojené s poskytováním zdravotní péče jsou příčinou 37 000 případů úmrtí ročně. Je proto 
důležité stanovit cíl týkající se tohoto snížení, který musí členské státy do roku 2015 splnit.
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Pozměňovací návrh 9

Návrh doporučení
Část I – kapitola I a (nová) – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) Členské státy by měly v rámci různých 
nástrojů zvážit přijetí takového počtu 
ošetřovatelů či ošetřovatelek 
specializovaných na kontrolu infekcí, aby 
bylo do roku 2015 dosaženo cílového 
poměru jedné ošetřovatelky či ošetřovatele 
na 250 nemocničních lůžek. 

Or. fr

Odůvodnění

Studie Komise potvrzují, že k rychlému a účinnému snížení infekcí spojených s poskytováním 
zdravotní péče je nezbytné přijmout zhruba 8 700 ošetřovatelů a ošetřovatelek 
specializovaných na kontrolu infekcí. Optimální poměr je jedna ošetřovatelka specializovaná 
na infekce spojené s poskytováním zdravotní péče na 250 nemocničních lůžek.

Pozměňovací návrh 10

Návrh doporučení
Část I – kapitola II – bod 1 – podbod a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) určení příslušného orgánu nebo 
příslušných orgánů odpovědných za 
bezpečnost pacientů na jejich území;

a) určení příslušného orgánu nebo 
příslušných orgánů odpovědných za 
bezpečnost pacientů na regionální 
a vnitrostátní úrovni;

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba zdůraznit, že příslušný orgán musí situován tak, aby jeho postavení odpovídalo 
úrovni veřejné správy odpovědné za dohled nad veřejným zdravím. V některých členských 
státech se jedná o vnitrostátní orgány.
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Pozměňovací návrh 11

Návrh doporučení
Část I – kapitola III – bod 1 – podbod b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) posílení prevence a kontroly infekcí na 
úrovni zdravotnických zařízení;

b) posílení prevence a kontroly infekcí na 
úrovni zdravotnických zařízení a zaručení 
maximální čistoty, hygieny a v případě 
nutnosti asepse:

i) materiálu spojeného s příjmem 
a pobytem pacientů,

ii) lékařského a zdravotnického materiálu, 
elektrických lékařských přístrojů 
sloužících pacientům a postupů distribuce 
léků,

iii) hygienických zařízení sloužících k péči 
o pacienty;

Or. fr

Odůvodnění

Pro prevenci nozokomiálních infekcí je nutné zajistit největší možnou míru čistoty, hygieny 
a v případě nutnosti asepse veškerého materiálu, s nímž přijdou pacienti do styku.

Pozměňovací návrh 12

Návrh doporučení
Část I – kapitola III – bod 1 – podbod d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) podpora vzdělávání a odborné přípravy 
zdravotnických pracovníků na úrovni 
členských států a na úrovni zdravotnických 
zařízení;

d) podpora vzdělávání a odborné přípravy 
zdravotnických pracovníků a pomocných 
zdravotnických pracovníků na úrovni 
členských států a na úrovni zdravotnických 
zařízení se zvláštní pozorností věnovanou 
nozokomiálním infekcím a rezistenci virů 
vůči antibiotikům;

Or. fr
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Odůvodnění

Rezistence virů vůči antibiotikům je jednou z hlavních příčin nozokomiálních infekcí a musí se 
stát hlavním tématem odborné přípravy zdravotnických pracovníků na všech úrovních. Aby 
došlo ke snížení výskytu nozokomiálních infekcí je nutné zajistit důkladnou a soustavnou 
odbornou přípravu veškerého personálu ve zdravotnických zařízeních.

Pozměňovací návrh 13

Návrh doporučení
Část I – kapitola III – bod 1 – podbod e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zlepšení informovanosti pacientů; e) zlepšení informovanosti pacientů 
prostřednictvím sociálně-zdravotních sítí 
a pravidelných informačních kampaní 
v časopisech, rozhlase, televizi a na 
internetu;

Or. fr

Odůvodnění

Aby se zabránilo chybám a nozokomiálním infekcím, je nezbytné pacientům zajistit podání 
úplných informací o rizicích, úrovni bezpečnosti a platných opatřeních. Proto je důležité 
pořádat pravidelné informační kampaně s využitím různých typů sdělovacích prostředků.

Pozměňovací návrh 14

Návrh doporučení
Část I – kapitola III – bod 1 – podbod f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) podpora výzkumu. f) podpora výzkumu, mimo jiné v oblasti 
možného lékařského využití 
nanotechnologií a nanomateriálů.

Or. fr

Odůvodnění

Výsledky využití nanotechnologií a nanomateriálů v oblasti zdraví patří k těm nejvíce 
povzbudivým. Např. změna povrchových nanostruktur materiálů používaných při stavbě 
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nemocnic pro zvýšení jejich čistoty a sterilnosti může být důležitým nástrojem boje proti 
infekcím spojeným s poskytováním zdravotní péče.

Pozměňovací návrh 15

Návrh doporučení
Část II – Nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ČÁST II: ZPRÁVA KOMISE ČÁST II: OPATŘENÍ KOMISE

Or. fr

Odůvodnění

Výsledky využití nanotechnologií a nanomateriálů v oblasti zdraví patří k těm nejvíce 
povzbudivým. Např. změna povrchových nanostruktur materiálů používaných při stavbě 
nemocnic pro zvýšení jejich čistoty a sterilnosti může být důležitým nástrojem boje proti 
infekcím spojeným s poskytováním zdravotní péče.

Pozměňovací návrh 16

Návrh doporučení
Část II – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Komise je vyzvána, aby na základě 
Příručky pro prevenci nozokomiálních 
infekcí, kterou v roce 2002 vypracovala 
Světová zdravotnická organizace1, 
vypracovala dokument určený pacientům 
týkající se prevence nozokomiálních 
infekcí.
1 WHO, Příručka pro prevenci 
nozokomiálních infekcí, první vydání, 
prosinec 2002 (druhé vydání, 2008).

Or. fr

Odůvodnění

Pokyny příručky pro kontrolu infekcí ve zdravotnických zařízeních, kterou v roce 2003 
vypracovala Světová zdravotnická organizace, se ukázaly být velice užitečné. Nicméně jsou 
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určeny především zdravotnickým pracovníkům. V boji proti nozokomiálním infekcím by mohl 
být přínosný evropský dokument adresovaný speciálně pacientům, který by jim umožnil získat 
základní kompetence týkající se bezpečnosti pacientů.

Pozměňovací návrh 17

Návrh doporučení
Příloha 1 – řádek 1 – sloupec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Událost, která způsobí pacientovi újmu.
Újmou se rozumí poškození struktury nebo 
funkce lidského těla a/nebo jakýkoli 
nepříznivý účinek v důsledku tohoto 
poškození.

Událost, která způsobí pacientovi újmu, jež 
vznikla během poskytování zdravotní péče.
Újmou se rozumí trvalé či dočasné
poškození struktury nebo funkce lidského 
těla a/nebo jakýkoli nepříznivý účinek 
v důsledku tohoto poškození.

Or. fr

Odůvodnění

Je důležité uvést mezi nežádoucími příhodami i dočasnou změnu struktury nebo funkce 
organismu. 

Pozměňovací návrh 18

Návrh doporučení
Příloha 2 – část 1 – bod 7 – písm. a) a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a a) podporou výzkumu, mimo jiné 
v oblasti možného lékařského využití 
nanotechnologií a nanomateriálů.

Or. fr

Odůvodnění

Výsledky využití nanotechnologií a nanomateriálů v oblasti zdraví patří k těm nejvíce 
povzbudivým. Např. změna povrchových nanostruktur materiálů používaných při stavbě 
nemocnic pro zvýšení jejich čistoty a sterilnosti může být důležitým nástrojem boje proti 
infekcím spojeným s poskytováním zdravotní péče.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Díky nepřetržitému pokroku lékařské vědy, jenž umožňuje mimo jiné významně zkracovat 
délku hospitalizace, případně se jí úplně vyhnout, se kvalita péče v Evropě soustavně 
zlepšuje.

Lékařské výkony nicméně mohou v určitých případech způsobit újmu na zdraví pacientů. 
Některé nežádoucí následky jsou spjaty s interními riziky zákroků či léků, jiné jsou však 
způsobeny lékařskými pochybeními, jimž bylo možno zabránit, nebo infekcemi vzniklými ve 
zdravotnických zařízeních. 

Studie Evropské komise ukazují, že nežádoucí příhody se objevují u 8 až 12 % pacientů 
hospitalizovaných v členských státech Unie. To představuje 6,7 až 15 milionů 
hospitalizovaných pacientů. K tomu je třeba dále přidat přibližně 37 milionů pacientů, jimž 
byla poskytnuta základní zdravotní péče, kteří jsou každoročně obětí nežádoucích následků 
přímo spojených s poskytnutou péčí. 

Mezi nejběžnější nežádoucí účinky patří infekce, ke kterým dojde v nemocnicích a v dalších 
zařízeních lékařské péče. Ty postihují v průměru jednoho hospitalizovaného pacienta 
z dvaceti, což představuje celkem 4,1 milionů pacientů ročně.

Ještě znepokojivější je fakt, že nozokomiální infekce způsobí každoročně smrt přibližně 
37 000 osob, což z nich činí jedny z nejčastějších a nejnebezpečnějších příčin neúmyslné 
újmy. 

K faktorům, které napomáhají vzniku a šíření nozokomiálních infekcí, patří především:
 vznik rezistence viru vůči antibiotikům, 
 vysoká obsazenost lůžek,
 časté přesuny pacientů,
 nedostatečný poměr počtu zaměstnanců a pacientů,
 nedostatečné dodržování hygieny rukou a jiných postupů prevence infekcí,
 nesprávné používání zdravotnických prostředků.

Ve většině případů je možné nežádoucím účinkům spojeným s poskytnutou péčí, speciálně 
pak nozokomiálním infekcím, zabránit. Podíl 8 až 12 % pacientů, kteří každoročně trpí 
nežádoucími účinky v důsledku zdravotní péče, která jim byla poskytnuta, může a musí být 
snížen.

K tomu si Evropská unie a členské státy musí v první řadě uvědomit rozsah tohoto jevu 
prostřednictvím shromažďování informací na regionální, vnitrostátní i evropské úrovni. Tyto 
údaje poslouží ke spolehlivějšímu stanovení vzájemného vztahu mezi kvalitou uplatňovaných 
politik, systémů a struktur a dosaženými výsledky, pokud jde o zlepšení bezpečnosti pacientů.

Je rovněž důležité, aby si členské státy mohly v oblasti zlepšení péče poskytované jejich 
občanům stanovit jasné cíle. 20% snížení infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče od 
současného okamžiku do roku 2015 je proto žádoucí a možné, neboť způsoby boje proti 
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infekcím byly dobře zvládnuty a lze je rychle zavést v praxi. Veřejné zdraví je základním 
bohatstvím a právem. 37 000 případů úmrtí ročně způsobených infekcemi získanými 
v důsledku poskytnuté zdravotní péče je příliš mnoho a pro občany Evropské unie je takové 
číslo nepřijatelné.

Členské státy a evropské orgány jsou vyzvány, aby v rámci svých kompetencí zavedly 
nástroje nezbytné k tomu, aby od současného okamžiku do roku 2015 dosáhly cíle snížení 
těchto infekcí o 900 000 případů ročně (20% snížení). Kromě jiných politik přicházejí 
v úvahu především tato opatření:

 posílení přítomnosti ošetřovatelů a ošetřovatelek specializovaných na kontrolu 
infekcí,

 podpora vzdělávání a odborné přípravy zdravotnických a jiných pracovníků ve 
zdravotnických zařízeních se zvláštní pozorností věnovanou nozokomiálním infekcím 
a rezistenci virů vůči antibiotikům,

 podpora výzkumu v této oblasti se zvláštním zřetelem na nové technologie.

Co se týče zásady subsidiarity, musí evropské orgány v čele s Komisí hrát v této oblasti 
významnou roli a napomáhat výměně údajů a osvědčených postupů. Zpravodajka považuje za 
zvláště žádoucí vyzvat Komisi, aby vypracovala dokument o prevenci nozokomiálních infekcí 
určený pro pacienty a předložila jej Parlamentu a Radě.

Namísto závěru si zpravodajka přeje zdůraznit nezbytnost urychleně přijmout konkrétní 
kroky, které povedou k rychlému a trvalému snížení nozokomiálních infekcí v Evropě. 
Považuje proto za nutné stanovit pro členské státy cíle, i když nejsou závazné. Rovněž je 
podle ní nezbytné požadovat po Komisi, aby za tři roky předložila Parlamentu zprávu 
o pokroku, jejž členské státy a Evropská unie v této oblasti dosáhly.


