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PR_CNS_art51am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego zalecenia Rady w sprawie bezpieczeństwa pacjentów, 
w tym profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną
(COM(2008)0837 – C6-0032/3009 – 2009/0003(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2008)0837),

– uwzględniając art. 152 ust. 4 traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się 
z Parlamentem (C6-0032/3009),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych i Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A6-0000/2009),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 
traktatu WE;

3. zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu 
przyjętego przez Parlament;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za 
stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący zalecenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Ocenia się, że w państwach 
członkowskich UE 8-12 % pacjentów 
przyjmowanych do szpitala cierpi z 
powodu zdarzeń niepożądanych podczas 
korzystania z opieki zdrowotnej.

(2) Ocenia się, że w państwach 
członkowskich UE 8-12 % pacjentów 
przyjmowanych do szpitala cierpi 
z powodu zdarzeń niepożądanych podczas 
korzystania z opieki zdrowotnej – dotyczy 
to między 6,7 a 15 milionów pacjentów 
przyjmowanych do szpitala i ponad 
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37 milionów pacjentów korzystających 
z podstawowej opieki zdrowotnej.

Or. fr

Uzasadnienie

Ważne jest, aby dokładnie wskazać i uświadomić sobie zasięg problemu oraz jego skutki dla 
zdrowia publicznego.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący zalecenia
Punkt 2a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Ocenia się, że problem zakażeń 
związanych z opieką zdrowotną (ZZOZ) 
dotyka średnio jednego na dwudziestu 
pacjentów, co przekłada się na 4,1 mln 
pacjentów w Unii Europejskiej każdego 
roku, a rocznie takie zakażenie prowadzi 
do około 37 000 zgonów.

Or. fr

Uzasadnienie

Ważne jest, aby przypomnieć, że zakażenia związane z opieką zdrowotną (ZZOZ) znajdują się 
wśród najczęstszych i potencjalnie najbardziej szkodliwych przyczyn niezamierzonej szkody.

Poprawka 3Wniosek dotyczący zalecenia
Punkt 6a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Ocenia się, że spośród zdarzeń 
niepożądanych związanych z opieką 
zdrowotną ZZOZ łatwo można uniknąć. 
Konieczne jest, aby państwa członkowskie 
wprowadziły instrumenty mające na celu 
ograniczenie o 20% liczby osób 
cierpiących każdego roku z powodu 
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zdarzeń niepożądanych.

Or. fr

Uzasadnienie

Badania Komisji Europejskiej potwierdzają, że ograniczenie zdarzeń niepożądanych o 20% 
rocznie jest celem możliwym do rozważenia, ponieważ sposoby kontroli zakażeń zostały już 
opanowane i można je szybko wprowadzić. Zakażenia związane z opieką zdrowotną co roku 
są przyczyną 37 000 zgonów. Ważne jest więc wskazanie celu w zakresie ograniczania 
zdarzeń, który państwa członkowskie mają osiągnąć do 2015 r.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący zalecenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Do poprawy bezpieczeństwa 
pacjentów mogą w znacznym stopniu 
przyczynić się narzędzia technologii 
teleinformatycznych, takie jak 
elektroniczna dokumentacja zdrowotna lub 
e-recepty, np. poprzez systematyczne 
badanie potencjalnych interakcji 
produktów leczniczych lub alergii na nie.

(11) Do poprawy bezpieczeństwa 
pacjentów mogą w znacznym stopniu 
przyczynić się narzędzia technologii 
teleinformatycznych, takie jak 
elektroniczna dokumentacja zdrowotna lub 
e-recepty, np. poprzez systematyczne 
badanie potencjalnych interakcji 
produktów leczniczych lub alergii na nie, 
co zostało uznane w zaleceniu Komisji 
z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie 
transgranicznej interoperacyjności 
systemów elektronicznych kart zdrowia1.
1 Dz.U. L 190 z 18.7.2008, s. 37.

Or. fr

Poprawka 5

Wniosek dotyczący zalecenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Dostępne dane na temat zakażeń 
związanych z opieką zdrowotną nie 

(15) Dostępne dane na temat zakażeń 
związanych z opieką zdrowotną nie 
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wystarczają do dokonywania przez sieci 
nadzoru miarodajnych porównań 
poszczególnych instytucji, do 
monitorowania epidemiologii czynników 
chorobotwórczych związanych z opieką 
zdrowotną oraz do oceny i kształtowania 
polityki w zakresie profilaktyki i kontroli 
zakażeń związanych z opieką zdrowotną. 
Należy zatem stworzyć lub usprawnić 
systemy nadzoru na poziomie 
poszczególnych instytucji opieki 
zdrowotnej oraz na poziomie regionalnym 
i krajowym.

wystarczają do dokonywania przez sieci 
nadzoru miarodajnych porównań 
poszczególnych instytucji, do 
monitorowania epidemiologii czynników 
chorobotwórczych związanych z opieką 
zdrowotną oraz do oceny i kształtowania 
polityki w zakresie profilaktyki i kontroli 
zakażeń związanych z opieką zdrowotną.
Należy zatem stworzyć lub usprawnić 
systemy nadzoru na poziomie 
poszczególnych instytucji opieki 
zdrowotnej oraz na poziomie regionalnym 
i krajowym. Poprawa w zakresie 
gromadzenia informacji na szczeblu 
regionalnym, krajowym i europejskim 
powinna pozwolić na łatwiejsze ustalanie 
bezpośrednich powiązań między jakością 
wprowadzonych polityk, systemów 
i struktur w dziedzinie bezpieczeństwa 
pacjentów a osiągniętymi na tym polu 
wynikami.

Or. fr

Uzasadnienie

Konieczna jest poprawa systemów nadzoru, aby dysponować pełniejszymi danymi 
dotyczącymi ZZOZ oraz aby móc ustalić powiązania między wprowadzonymi politykami, 
systemami i strukturami a osiągniętymi wynikami. Pozwoli to na poprawę usług opieki 
świadczonych pacjentom i zmniejszenie liczby zakażeń w szpitalach.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący zalecenia
Punkt 15a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Państwa członkowskie muszą 
koniecznie ograniczyć liczbę pacjentów 
cierpiących z powodu ZZOZ. Wśród 
różnych możliwych do rozważenia działań 
ważny jest nabór większej liczby 
pielęgniarek lub pielęgniarzy 
wyspecjalizowanych w kontroli zakażeń.
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Or. fr

Uzasadnienie

Badania Komisji Europejskiej potwierdzają, że nabór około 8700 pielęgniarzy i pielęgniarek 
wyspecjalizowanych w kontroli zakażeń jest konieczny, aby szybko i skutecznie ograniczyć 
zakażenia związane z opieką zdrowotną. Optymalnie należałoby zatrudnić 
1 pielęgniarza/pielęgniarkę wyspecjalizowanego/-ą w kontroli ZZOZ na każde 250 łóżek 
szpitalnych.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący zalecenia
Część I - rozdział Ia (nowy) - tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ia. CELE OGRANICZENIA

Or. fr

Poprawka 8

Wniosek dotyczący zalecenia
Część I - rozdział Ia (nowy) - punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) Państwa członkowskie powinny 
wprowadzić instrumenty w celu 
ograniczenia o 20% liczby osób 
cierpiących każdego roku w Europie z 
powodu niepożądanych zdarzeń 
związanych z opieką zdrowotną, co 
przekłada się na ograniczenie tych 
zdarzeń o 900 000 przypadków rocznie do 
2015 r.

Or. fr

Uzasadnienie

Badania Komisji Europejskiej potwierdzają, że ograniczenie zdarzeń niepożądanych 
o 900 000 rocznie jest celem możliwym do rozważenia, ponieważ sposoby kontroli zakażeń 
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zostały już opanowane i można je szybko wprowadzić. Zakażenia związane z opieką 
zdrowotną co roku są przyczyną 37 000 zgonów. Ważne jest więc wskazanie celu w zakresie 
ograniczania zdarzeń, który państwa członkowskie mają osiągnąć do 2015 r.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący zalecenia
Część I - rozdział Ia (nowy) - punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) Państwa członkowskie powinny 
rozważyć spośród różnych działań nabór 
pielęgniarzy lub pielęgniarek 
wyspecjalizowanych w kontroli zakażeń, 
a celem powinno być osiągnięcie liczby 
jednej pielęgniarki lub pielęgniarza na 
250 łóżek szpitalnych do 2015 r.

Or. fr

Uzasadnienie

Badania Komisji Europejskiej potwierdzają, że nabór około 8700 pielęgniarzy i pielęgniarek 
wyspecjalizowanych w kontroli zakażeń jest konieczny, aby szybko i skutecznie ograniczyć 
zakażenia związane z opieką zdrowotną. Optymalnie należałoby zatrudnić 
1 pielęgniarza/pielęgniarkę wyspecjalizowanego/-ą w kontroli ZZOZ na każde 250 łóżek 
szpitalnych.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący zalecenia
Część I - rozdział II - punkt 1 - litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) wyznaczenie właściwego organu lub 
organów odpowiedzialnych na ich 
terytorium za bezpieczeństwo pacjentów;

(a) wyznaczenie właściwego organu lub 
organów odpowiedzialnych na szczeblu 
regionalnym i krajowym za 
bezpieczeństwo pacjentów;

Or. fr
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Uzasadnienie

Ważne jest, aby podkreślić, że właściwy organ powinien być usytuowany na odpowiednim 
szczeblu władzy w zależności od struktur administracji publicznej zajmującej się 
nadzorowaniem publicznej służby zdrowia. W niektórych państwach członkowskich są to 
władze krajowe.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący zalecenia
Część I - rozdział III - punkt 1 - litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) poprawa profilaktyki i kontroli zakażeń 
na poziomie instytucji opieki zdrowotnej;

(b) poprawa profilaktyki i kontroli zakażeń 
na poziomie instytucji opieki zdrowotnej 
oraz zapewnienie jak największej 
czystości, higieny i, jeśli to konieczne, 
jałowości:

(i) wyposażenia wykorzystywanego przy 
przyjmowaniu i w czasie pobytu 
pacjentów;

(ii) wyposażenia medycznego 
i paramedycznego, urządzeń 
elektromedycznych dla pacjentów 
i podczas rozdzielania leków;

(iii) struktur sanitarnych związanych 
z opieką nad pacjentami;

Or. fr

Uzasadnienie

W ramach profilaktyki zakażeń szpitalnych konieczne jest zapewnienie jak największej 
czystości, higieny i, jeśli to konieczne, jałowości wszelkiego wyposażenia, z jakim pacjenci 
mają styczność.
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący zalecenia
Część I - rozdział III - punkt 1 - litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) promowanie kształcenia i szkolenia 
pracowników opieki zdrowotnej na 
poziomie państwa członkowskiego oraz na 
poziomie instytucji opieki zdrowotnej;

(d) promowanie kształcenia i szkolenia 
pracowników opieki zdrowotnej oraz 
zajmujących się usługami 
paramedycznymi na poziomie państwa 
członkowskiego oraz na poziomie 
instytucji opieki zdrowotnej, ze 
szczególnym uwzględnieniem zakażeń 
szpitalnych, jak również odporności 
wirusów na antybiotyki;

Or. fr

Uzasadnienie

Odporność wirusów na antybiotyki jest jedną z głównych przyczyn zakażeń szpitalnych i musi 
stanowić dominujący przedmiot szkoleń personelu opieki zdrowotnej na wszystkich 
szczeblach. Aby zmniejszyć liczbę zakażeń szpitalnych, konieczne jest zapewnienie 
pogłębionych i ciągłych szkoleń wszystkich pracowników struktur opieki zdrowotnej.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący zalecenia
Część I - rozdział III - punkt 1 - litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) poprawa informacji przekazywanych 
pacjentom;

(e) poprawa informacji przekazywanych 
pacjentom za pośrednictwem sieci 
placówek społecznych i służby zdrowia, 
lecz również poprzez okresowe kampanie 
informacyjne w prasie, radiu, telewizji 
i w Internecie;

Or. fr

Uzasadnienie

Niezbędne jest zapewnienie pacjentom dostępu do pełnej informacji dotyczącej zagrożeń, 
poziomu bezpieczeństwa i stosowanych środków w celu uniknięcia błędów i zakażeń 
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szpitalnych. Ważne jest więc, by regularnie organizować kampanie informacyjne, korzystając 
z różnego rodzaju środków przekazu.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący zalecenia
Część I - rozdział III - punkt 1 - litera (f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) wspieranie badań. (f) wspieranie badań, między innymi 
w dziedzinie możliwości zastosowania
nanotechnologii i nanomateriałów 
w medycynie.

Or. fr

Uzasadnienie

Wśród licznych zastosowań nanotechnologii i nanomateriałów te dotyczące dziedziny opieki 
zdrowotnej są najbardziej zachęcające. Na przykład zmiana nanostruktury powierzchni 
materiałów wykorzystywanych przy budowie szpitali, aby były czystsze i sterylne, może być 
ważnym instrumentem kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący zalecenia
Część II - tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

CZĘŚĆ II: SPRAWOZDANIE KOMISJI CZĘŚĆ II: DZIAŁANIA KOMISJI

Or. fr

Uzasadnienie
Wśród licznych zastosowań nanotechnologii i nanomateriałów te dotyczące dziedziny opieki 
zdrowotnej są najbardziej zachęcające. Na przykład zmiana nanostruktury powierzchni 
materiałów wykorzystywanych przy budowie szpitali, aby były czystsze i sterylne, może być 
ważnym instrumentem kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną.
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący zalecenia
Część II - ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Wzywa się Komisję do opracowania, 
na podstawie Praktycznego przewodnika 
profilaktyki zakażeń szpitalnych, 
wydanego w 2002 r. przez 
Międzynarodową Organizację Zdrowia1, 
dokumentu skierowanego do pacjentów, 
dotyczącego profilaktyki zakażeń 
szpitalnych.
1WHO, Praktyczny przewodnik 
profilaktyki zakażeń szpitalnych, pierwsze 
wydanie, grudzień 2002 r. (2. wyd. 
opublikowane w 2008 r.)

Or. fr

Uzasadnienie

Praktyczne wytyczne dotyczące kontroli zakażeń w strukturach opieki zdrowotnej opracowane 
w 2003 r. przez Międzynarodową Organizację Zdrowia stanowią instrument, który okazał się 
bardzo potrzebny. Jednak skierowany jest on w szczególności do pracowników opieki 
zdrowotnej. Europejski dokument specjalnie skierowany do pacjentów może okazać się ważny 
w kontrolowaniu zakażeń szpitalnych i pozwoliłby pacjentom na nabycie podstawowych 
kompetencji w dziedzinie bezpieczeństwa pacjentów.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik 1 – pozycja piętnasta – druga kolumna

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zdarzenie, w wyniku którego pacjent 
ponosi szkodę. Szkoda oznacza 
upośledzenie struktury lub funkcji 
organizmu lub wszelkie wynikające z tego 
szkodliwe konsekwencje.

Zdarzenie, do którego doszło w czasie 
świadczenia usług opieki medycznej, 
w wyniku którego pacjent ponosi szkodę. 
Szkoda oznacza upośledzenie 
o charakterze stałym lub tymczasowym
struktury lub funkcji organizmu lub 
wszelkie wynikające z tego szkodliwe 
konsekwencje.
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Or. fr

Uzasadnienie

Ważne jest, aby wyszczególnić wśród zdarzeń niepożądanych również upośledzenie 
tymczasowe struktury lub funkcji organizmu.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący zalecenia
Załącznik 2 - część 1 - punkt 7 - litera (aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) poprzez stymulowanie badań 
dotyczących między innymi zastosowania 
nanotechnologii i nanomateriałów 
w medycynie.

Or. fr

Uzasadnienie

Wśród licznych zastosowań nanotechnologii i nanomateriałów te dotyczące dziedziny opieki 
zdrowotnej są najbardziej zachęcające. Na przykład zmiana nanostruktury powierzchni 
materiałów wykorzystywanych przy budowie szpitali, aby były czystsze i sterylne, może być 
ważnym instrumentem kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną.
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UZASADNIENIE

Jakość usług zdrowotnych w Europie ciągle się poprawia za sprawą postępów w dziedzinie 
nauk medycznych, które pozwalają, między innymi, na skracanie w istotnym stopniu lub 
nawet unikanie okresów hospitalizacji.

Jednak działania medyczne mogą w niektórych przypadkach prowadzić do szkód na zdrowiu 
pacjentów. O ile niektóre z niepożądanych skutków związane są z nieodłącznym ryzykiem 
towarzyszącym zabiegom lub stosowaniu leków, inne spowodowane są jednak przez możliwe 
do uniknięcia błędy lekarskie lub zakażenia, do których dochodzi w miejscu leczenia.

Z badań Komisji Europejskiej wynika, że w UE 8-12 % pacjentów przyjętych do szpitala 
doświadcza zdarzeń niepożądanych. Przekłada się to na liczbę między 6,7 a 15 milionów 
hospitalizowanych pacjentów. Do tego należy dodać około 37 milionów pacjentów rocznie, 
którzy skorzystali z podstawowej opieki zdrowotnej, i którzy padają ofiarą niepożądanych 
skutków bezpośrednio związanych z opieką, jaką otrzymali.

Do najczęstszych niepożądanych skutków związanych z opieką zdrowotną należą zakażenia, 
do których dochodzi w szpitalach i innych miejscach świadczenia usług opieki zdrowotnej. 
Dotyczy to średnio jednego na dwudziestu hospitalizowanych pacjentów, co stanowi liczbę 
4,1 miliona pacjentów rocznie.

Bardziej martwi fakt, że rocznie zakażenia szpitalne są przyczyną około 37 000 zgonów oraz 
że znajdują się wśród najczęstszych i potencjalnie najbardziej szkodliwych przyczyn 
niezamierzonej szkody.

Wśród czynników ułatwiających rozwój i rozprzestrzenianie się zakażeń szpitalnych 
wyróżnić należy:

 uodpornienie się wirusów na antybiotyki;
 wysoki odsetek zajętych łóżek w szpitalach;
 częstsze przenoszenia pacjentów;
 niewystarczająca liczba personelu w stosunku do pacjentów;
 nieprzestrzeganie w wystarczającym stopniu higieny rąk i różnych praktyk 

profilaktyki zakażeń;
 niewłaściwe użytkowanie wyposażenia.

W większości przypadków niepożądane skutki związane z opieką zdrowotną ogólnie, 
a w szczególności zakażenia szpitalne, są możliwe do uniknięcia. Przedział od 8 do 12% 
pacjentów, którzy rocznie cierpią z powodu niepożądanych skutków będących wynikiem 
otrzymanej opieki zdrowotnej, można ograniczyć i należy to uczynić.

W tym celu Unia Europejska i państwa członkowskie muszą przede wszystkim zdać sobie 
sprawę z zasięgu zjawiska poprzez zebranie informacji na szczeblu regionalnym, krajowym 
i europejskim. Dane będą mogły posłużyć do ustalenia z większą pewnością powiązań między 
jakością wprowadzonych polityk, systemów i struktur a osiągniętymi wynikami w dziedzinie 
poprawy bezpieczeństwa pacjentów.
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Ważne jest również, aby państwa członkowskie mogły mieć jasne cele w dziedzinie poprawy 
usług opieki świadczonych swoim obywatelom. Ograniczenie o 20% zakażeń związanych 
z opieką zdrowotną do 2015 r. jest więc celem pożądanym i możliwym do rozważenia, gdyż 
sposoby kontroli zakażeń zostały już opanowane i można je szybko wprowadzić. Zdrowie 
publiczne jest dobrem podstawowym i prawem. 37 000 zgonów rocznie w wyniku zakażeń, 
do których dochodzi w wyniku świadczonych usług opieki zdrowotnej, to zbyt duża liczba, 
która dla obywateli UE jest nie do zaakceptowania.

Aby do 2015 r. osiągnąć cel ograniczenia zakażeń o 900 000 przypadków rocznie 
(ograniczenie o 20%), wzywa się państwa członkowskie i instytucje europejskie do 
wprowadzenia, zgodnie ze swoimi uprawnieniami, koniecznych instrumentów. 
W szczególności w ramach innych polityk należy rozważyć:

 zwiększenie obecności pielęgniarzy i pielęgniarek wyspecjalizowanych w kontroli 
zakażeń;

 promowanie kształcenia i szkolenia pracowników opieki zdrowotnej oraz 
zajmujących się usługami paramedycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem 
zakażeń szpitalnych, jak również odporności na antybiotyki wywołujących je 
wirusów;

 wspieranie badań w tej dziedzinie, ze szczególnym uwzględnieniem nowych 
technologii.

Szanując zasadę pomocniczości, europejskie instytucje, a zwłaszcza Komisja, mają do 
odegrania ważną rolę w tej dziedzinie, aby ułatwić wymianę danych i najlepszych praktyk. 
Sprawozdawczyni w szczególności uznaje za pożądane wezwanie Komisji do opracowania 
dokumentu dotyczącego profilaktyki zakażeń szpitalnych na użytek pacjentów oraz 
przedstawienie go Parlamentowi i Radzie.

Tytułem podsumowania sprawozdawczyni pragnie podkreślić konieczność udzielania 
konkretnych i szybkich odpowiedzi, które będą mogły doprowadzić do punktowego 
i trwałego spadku liczby zakażeń szpitalnych w Europie. Uznaje więc za konieczne 
wyznaczenie państwom członkowskim celów, nawet jeśli nie są one wiążące. Uważa również 
za konieczne zwrócenie się do Komisji o sporządzenie za 3 lata sprawozdania dla Parlamentu 
na temat postępów poczynionych przez państwa członkowskie i Unię Europejską w tej 
dziedzinie.


