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SHRNUTÍ URČENÉ OBČANŮM 

Který problém má tento návrh řešit? 

Bezpečnost pacientů, která je definována jako ochrana pacienta před zbytečnou újmou nebo 
potenciální újmou v souvislosti se zdravotní péčí, je po celém světě předmětem stále 
vzrůstajícího zájmu. Odhaduje se, že v členských státech EU je 8–12 % pacientů přijatých do 
nemocnic způsobena újma v důsledku nežádoucích účinků během poskytování zdravotní 
péče. Časté případy nežádoucích příhod představují infekce spojené s poskytováním zdravotní 
péče, které postihují odhadem průměrně jednoho z dvaceti nemocničních pacientů ročně, dále 
chyby při podávání léků, např. nesprávné léky nebo nesprávné dávky, chirurgická pochybení, 
selhání zdravotnických prostředků a diagnostické chyby nebo nezohlednění výsledků testů. 
Mnohým z těchto případů újmy způsobené pacientům by se dalo zabránit. 

Úroveň povědomí o nežádoucích příhodách, ke kterým dochází ve zdravotnických systémech, 
je ve 27 členských státech EU různá a rozsah zdrojů, které jednotlivé státy vyčleňují na 
vyřešení tohoto problému, se rovněž liší. Komise v zájmu řešení otázky bezpečnosti pacientů 
již učinila konkrétní kroky v mnoha oblastech. Avšak úsilí o řešení problémů bezpečnosti 
pacientů se soustředilo většinou na určité zdroje rizika, např. na bezpečnost léčivých 
přípravků, zdravotnických prostředků a rezistenci vůči antimikrobiálním látkám. V návaznosti 
na již dosažené úspěchy je cílem tohoto návrhu vymezit integrovaný přístup, doporučit 
rozhodná opatření pro řešení otázky bezpečnosti pacientů na úrovni EU a pokusit se 
zdokonalit opatření členských států tak, aby se omezily všechny potenciální příčiny újmy 
působené pacientům.  

Jaké řešení problému tento návrh předpokládá? 

Cílem sdělení Komise a návrhu doporučení Rady o bezpečnosti pacientů včetně prevence 
a kontroly infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče je dosáhnout politického závazku 
všech států EU řešit problém bezpečnosti pacientů. Očekává se, že členské státy, ať už 
jednotlivě nebo společně, provedou s podporou Komise řadu doporučení pro praktická 
opatření ke zlepšení bezpečnosti pacientů. 

Proč je činnost EU oprávněná? 

EU může podpořit úsilí členských států o zvýšení bezpečnosti pacientů a může jejich činnost 
koordinovat. Konkrétně může EU otázce bezpečnosti pacientů zajistit politickou váhu 
a viditelnost, dosáhnout úspor z rozsahu prostřednictvím shromažďování údajů z celého 
Společenství a sdílení osvědčených postupů a může se zasadit o udržitelnost opatření v oblasti 
bezpečnosti pacientů na úrovni Společenství. 
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Jak bude návrh proveden? 

Touto iniciativou nejsou nijak dotčeny pravomoci členských států v oblasti zdraví. 
Doporučení Rady je právní nástroj, který členským státům ponechá dostatečnou svobodu 
organizovat svou zdravotní péči na vnitrostátní úrovni stejným způsobem jako doposud, 
a přitom jim pomůže řešit závažné otázky zlepšování bezpečnosti pacientů a snížit výskyt 
infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče způsobem vhodným pro jejich zdravotnické 
systémy.  

Kdy vstoupí návrh v platnost? 

Návrh bude brzy předložen Radě ministrů a Evropskému parlamentu k prozkoumání 
a diskusi. V této fázi nelze předvídat, kdy bude tento proces dokončen. Komise doufá, že 
proběhne rychle, aby se výhody tohoto návrhu projevily co nejdříve. 

Konec 


