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РЕЗЮМЕ ЗА ШИРОКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ 

Какъв е проблемът, чието разрешаване се цели с предложението? 

Безопасността на пациентите, дефинирана от СЗО като предпазване на пациента от 
ненужна или потенциална вреда, свързана с предоставянето на здравни грижи, е въпрос 
с нарастващо значение по целия свят. Според направени изчисления в държавите-
членки на ЕС между 8 % и 12 % от пациентите, настанени в болница, са жертва на 
нежелани събития при получаване на здравни грижи. Честите нежелани събития 
включват инфекции, свързани с предоставянето на здравни грижи, които засягат средно 
всеки двадесети хоспитализиран пациент всяка година, грешки във връзка с 
медикаменти, като предписване на грешни лекарства или неправилно дозиране, 
хирургически грешки, грешки във връзка с функционирането на медицински уреди и 
апаратура, грешки при диагностика или липса на действие, съответстващо на резултати 
от изследвания. Много от причинените на пациентите вреди са предотвратими. 

Равнището на осведоменост относно нежеланите събития в системите на 
здравеопазване варира в 27-те държави-членки на ЕС, както и ресурсите, които се 
посвещават на борбата с този проблем. Комисията вече предприе конкретни стъпки в 
много области, с цел разрешаване на проблема с безопасността на пациентите. Въпреки 
това,  усилията за справяне с предизвикателствата пред безопасността на пациентите 
бяха съсредоточени предимно върху конкретни източници на риск, като безопасността 
на лекарствата, медицинските уреди и резистентността към противомикробни 
вещества. Въз основа на тези постижения, целта на настоящото предложение е да 
създаде цялостен подход, като с него се препоръчват решителни действия за справяне с 
проблема на равнище ЕС и опити за подобрение на мерките, за да бъдат отстранени 
всички потенциални причинители на вреда за пациентите в държавите-членки.  

По какъв начин предложението ще допринесе за разрешаване на проблема? 

Със съобщението на Комисията и предложението за препоръка на Съвета относно 
безопасността на пациентите, включително превенцията и контрола на инфекциите, 
свързани със здравни грижи, се цели политическото ангажиране на всички държави-
членки на ЕС в разрешаването на проблема за безопасността на пациентите. От 
държавите-членки ще се очаква да приложат серия препоръки − самостоятелно или 
колективно, с подкрепата на Комисията − и да предприемат практически стъпки за 
подобряване на безопасността на пациентите. 

Защо е правилно ЕС да предприеме действия? 

ЕС може да окаже подкрепа на държавите-членки в усилията им за повишаване на 
безопасността на пациентите и да координира техните действия. По-специално, ЕС 
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може да придаде политическа тежест и публичност на проблема с безопасността на 
пациентите, да реализира икономии от мащаба посредством събиране на данни и 
споделяне на най-добри практики на цялата територия на Общността, както и да работи 
за устойчивост на дейностите в сферата на безопасността на пациентите на общностно 
равнище. 

По какъв начин ще подейства предложението? 

Настоящата инициатива по никакъв начин не отнема от правомощията на държавите-
членки в сферата на здравеопазването. Препоръката на Съвета като законодателен акт 
ще остави на държавите-членки достатъчна свобода при организирането на здравните 
грижи на национално равнище, каквато е практиката и понастоящем, като 
същевременно отговори на същественото предизвикателство за подобряване на 
безопасността на пациентите и намаляване на случаите на инфекции, свързани със 
здравни грижи, в съответствие със спецификата на системите на здравеопазване на 
отделните държави.  

Кога ще влезе в сила предложението? 

Предложението скоро ще бъде представено на Съвета на министрите и на Европейския 
парламент за разглеждане и обсъждане. На този етап не може да се предвиди с точност 
кога ще приключи този процес. Комисията се надява, че въпросът ще бъде придвижен 
бързо, така че ползите от инициативата да се усетят възможно най-скоро. 
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