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PRACOVNÝ DOKUMENT ÚTVAROV KOMISIE 
 

Sprievodný dokument k oznámeniu a odporúčaniu o bezpečnosti pacientov vrátane 
prevencie a kontroly infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou 

ZHRNUTIE POSÚDENIA VPLYVU 

1. VYMEDZENIE PROBLÉMU 

1.1. Charakter otázky alebo problému, kde je potrebné opatrenie 

Bezpečnosť pacientov vymedzila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) ako právo 
pacientov neutrpieť zbytočnú ujmu alebo potenciálnu ujmu spojenú so zdravotnou 
starostlivosťou. Existuje obmedzené, ale narastajúce množstvo dôkazov o prevalencii 
a incidencii nežiaducich udalostí v systémoch zdravotníctva členských štátov EÚ. 
Vnútroštátne štúdie Spojeného kráľovstva, Španielska a Francúzska poskytujú množstvo 
aktuálnych dôkazov o prevalencii nežiaducich udalostí medzi hospitalizovanými pacientmi 
v Európe a o ich dôsledkoch. Na základe týchto štúdií a rozhovorov s kľúčovými 
informátormi, ktoré sa uskutočnili v rámci externého projektu zameraného na posúdenie 
vplyvu tejto iniciatívy, sa odhaduje, že 8 % až 12 % hospitalizovaných pacientov v členských 
štátoch EÚ trpí počas poskytovania zdravotnej starostlivosti v dôsledku nežiaducich udalostí. 

Infekcie spojené so zdravotnou starostlivosťou (ISZS), ktoré sú stredobodom záujmu súčasnej 
iniciatívy, patria k najčastejším a potenciálne najškodlivejším príčinám neúmyselnej ujmy 
a v priemere postihujú jedného z dvadsiatich hospitalizovaných pacientov, čo predstavuje 
4,1 milióna pacientov v EÚ ročne. Infekcie spojené so zdravotnou starostlivosťou sa často 
ťažko liečia v dôsledku antimikrobiálnej rezistencie mikroorganizmov, ktoré tieto infekcie 
spôsobujú. Ďalšími príčinami nežiaducich udalostí sú chyby pri podávaní liekov, napríklad 
podávanie nesprávnych liekov alebo nesprávnych dávok, chyby pri chirurgických zákrokoch, 
zlyhanie zdravotníckych pomôcok, diagnostické chyby alebo nezohľadňovanie výsledkov 
testov. 

1.2. Dôsledky nezmenenej politiky 

Komisia s cieľom riešiť problematiku bezpečnosti pacientov už podnikla konkrétne kroky 
v mnohých oblastiach. Avšak snahy o riešenie problémov týkajúcich sa bezpečnosti pacientov 
sa zameriavali prevažne na konkrétne zdroje rizika, ako je napríklad bezpečnosť liekov, 
zdravotníckych pomôcok a antimikrobiálna rezistencia. Tieto opatrenia sa však zameriavajú 
len na konkrétne príčiny alebo faktory a nesnažia sa riešiť všeobecné kultúrne, riadiace, 
systémové, komunikačné a procesné prekážky zlepšenej bezpečnosti. 

Hoci je problém bezpečnosti pacientov primárne zodpovednosťou členských štátov, Európska 
únia môže podnecovať spoluprácu medzi členskými štátmi a poskytnúť podporu ich 
opatreniam v konkrétnych oblastiach, kde môže zásah EÚ znamenať pridanú hodnotu. 
Opatrenie EÚ je dôležité z hľadiska šírenia infekcií za hranice štátov, cezhraničného 
poskytovania zdravotnej starostlivosti vyplývajúcej z mobility pacientov a odborníkov 
v oblasti zdravotníctva a potreby zberu a monitorovania údajov z celej EÚ. Ďalšou pridanou 
hodnotou zásahu EÚ je poskytnutie politickej dôležitosti a zviditeľnenia bezpečnosti 
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pacientov, čím sa táto problematika zaradí medzi hlavné priority členských štátov v oblasti 
zdravia, čo prinesie úspory z rozsahu a v neposlednom rade poskytne efektívne poznatky, 
ktoré sa budú šíriť výmenou osvedčených postupov. Bez zvýšeného úsilia Európskej únie by 
nežiaduce udalosti predstavovali aj naďalej značnú záťaž pre systémy zdravotníctva 
členských štátov z hľadiska ich vplyvu na zdravie a hospodárstvo. 

2. CIELE 

2.1. Všeobecný cieľ 

Všeobecným cieľom je prevencia ľudských chorôb a ochorení a znižovanie ich výskytu, ako 
aj odstraňovanie zdrojov nebezpečenstva pre ľudské zdravie, ako sa stanovuje v článku 152 
zmluvy.  

2.2. Konkrétne ciele 

(1) Chrániť občanov EÚ pred ujmou pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorej sa dá 
predísť, vrátane ujmy spôsobenej infekciami spojenými so zdravotnou starostlivosťou. 

(2) Podporovať členské štáty v zavádzaní náležitých a primeraných stratégií v oblasti 
prevencie a kontroly nežiaducich udalostí pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti 
vrátane infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou zhromažďovaním najlepších 
dostupných dôkazov a odborných znalostí v EÚ. 

(3) Posilniť dôveru občanov EÚ, pokiaľ ide o dostupnosť komplexných informácií 
o úrovni bezpečnosti a dostupnej náprave v rámci systémov zdravotníctva EÚ vrátane 
informácií o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v ich vlastnej krajine 
a v ostatných členských štátoch. 

2.3. Prevádzkové ciele 

Spolu sa určilo desať prevádzkových cieľov, ktoré možno zhrnúť takto: zvýšiť politickú 
informovanosť členských štátov o rozsahu a dôležitosti otázky bezpečnosti pacientov; 
zhromaždiť homogénne a porovnateľné údaje o bezpečnosti pacientov; vypracovať spoločnú 
terminológiu a ukazovatele; vymieňať si osvedčené postupy a skúsenosti; rozvíjať 
a podporovať program výskumu v oblasti bezpečnosti pacientov; presadzovať dostupnosť 
informácií pre pacientov a ich rodiny a podporovať spoluprácu v otázkach bezpečnosti 
pacientov medzi členskými štátmi, inštitúciami EÚ a kľúčovými európskymi 
a medzinárodnými organizáciami. 

V oblasti infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou by sa v rámci prevádzkových 
cieľov mali v spolupráci s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) 
vypracovať metódy dohľadu, ukazovatele umožňujúce posúdenie implementácie 
a efektívnosti opatrení na prevenciu a kontrolu infekcií spojených so zdravotnou 
starostlivosťou a usmernenia týkajúce sa osvedčených postupov a minimálnych požiadaviek 
na infraštruktúru, ako aj študijné plány odbornej prípravy pre zdravotníckych pracovníkov. 
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3. POLITICKÉ MOŽNOSTI 

3.1. Identifikované možnosti: 

Ako možné prostriedky na dosiahnutie politických cieľov stanovených v predchádzajúcej 
časti sa posúdili štyri politické možnosti. 

(1) Žiadne ďalšie opatrenie EÚ – status quo. V rámci tejto možnosti by členské štáty, 
zúčastnené strany a medzinárodné organizácie vykonávali svoje činnosti v oblasti 
bezpečnosti pacientov bez akejkoľvek ďalšej koordinácie alebo stimulov zo strany 
Komisie. 

(2) Posilnená spolupráca s členskými štátmi a ďalšími orgánmi podporená 
technickými usmerneniami. Podľa tejto možnosti by Komisia posilnila spoluprácu 
s členskými štátmi a ďalšími orgánmi. Komisia by napríklad mohla zvýšiť zameranie 
sa na bezpečnosť pacientov v programe zdravia a v rámcovom programe pre výskum 
a technický rozvoj. Komisia by mohla takisto zvýšiť svoje snahy podnietiť členské 
štáty, aby spolupracovali v otázke infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou 
a aby prostredníctvom ECDC vytvorili technické usmernenia a sieť orgánov 
pre dohľad. 

(3) Posilnená spolupráca s členskými štátmi a ďalšími orgánmi podporená 
nezáväznými legislatívnymi nástrojmi, akými sú oznámenie Komisie 
a odporúčanie Rady. Podľa tejto možnosti by Komisia posilnila spoluprácu 
s členskými štátmi a ďalšími orgánmi a okrem toho by vypracovala oznámenie 
a odporúčanie Rady týkajúce sa tejto otázky s cieľom podporiť politický záväzok 
v súvislosti s bezpečnosťou pacientov v členských štátoch a stanoviť súbor 
konkrétnych odporúčaní na zníženie počtu nežiaducich udalostí v systémoch 
zdravotníctva. 

(4) Posilnená spolupráca s členskými štátmi a ďalšími orgánmi podporená 
regulačným nástrojom, akým je rozhodnutie Komisie. Táto možnosť by zahŕňala 
rozšírenie možnosti č. 2 o legislatívny návrh vychádzajúci z rozhodnutia 
č. 2119/98/ES, čím by sa venovala pozornosť niektorým aspektom prevencie 
a kontroly infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou v súlade s článkom 7 tohto 
rozhodnutia (komitologický postup). Tento legislatívny návrh by však z dôvodu 
chýbajúceho vhodného právneho základu možno neriešil problematiku všeobecnej 
bezpečnosti pacientov.  

3.2. Možnosti, ktoré sa odmietli v počiatočnom štádiu 

Právne predpisy vrátane nariadenia alebo smernice o bezpečnosti pacientov, sa vylúčili, 
keďže by bolo mimoriadne zložité odôvodniť na základe zásady subsidiarity a proporcionality 
konkrétne a podrobné legislatívne opatrenie zahŕňajúce všetky aspekty návrhu. 

4. ANALÝZA VPLYVU 

4.1. Metodika použitá na posúdenie vplyvu 

S cieľom posúdiť možný vplyv rôznych politických možností na zdravie a hospodárstvo sa 
na podporu posúdenia vplyvu vypracovali kvantitatívne simulačné scenáre. V rámci týchto 
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scenárov sa používajú iba údaje týkajúce sa nemocníc, nie ambulantnej starostlivosti, keďže 
údaje pre nemocnice sú oveľa lepšie zdokumentované ako údaje pre ambulantnú starostlivosť 
a nemocnice sú takisto hlavným miestom výskytu infekcií spojených so zdravotnou 
starostlivosťou. Doteraz nám chýbajúce údaje pre EÚ neumožňovali určiť priamy príčinný 
vzťah medzi kvalitou politík, systémov a štruktúr zavedených v oblasti bezpečnosti pacientov 
a výsledkami týkajúcimi sa bezpečnosti pacientov. Naše odhady sa preto zakladali 
na skutočnosti, ako sa systémy bezpečnosti pacientov jednotlivých členských štátov približujú 
tomu, čo sa v literatúre všeobecne považuje za osvedčený postup. 

Náš scenár politík v oblasti všeobecnej bezpečnosti pacientov vychádza z predpokladu, že 
výsledky týkajúce sa bezpečnosti pacientov v rôznych skupinách členských štátov sa odlišujú 
v závislosti od zavedených systémov, z čoho vyplývajú rozdiely v odhadoch týkajúcich sa 
prevalencie nemocničných incidentov, ktoré možno nájsť v literatúre a ktoré sa pohybujú 
od 7,5 % do 16,6 % so strednou hodnotou 10 %. Tento všeobecný scenár sa preskúmal tak, že 
za pomoci odborníkov v oblasti kontroly infekcií z ECDC sa takisto vytvoril samostatný 
scenár týkajúci sa možného zníženia výskytu udalostí týkajúcich sa len infekcií spojených 
so zdravotnou starostlivosťou. 

4.2. Vplyv na zdravie a hospodárstvo 

Politická možnosť č. 1 

V podpornej štúdii v rámci tohto posúdenia vplyvu sa naznačuje, že podľa možnosti „žiadna 
politická zmena“, t. j. žiadne zvýšené úsilie v oblasti bezpečnosti pacientov na úrovni EÚ, je 
pravdepodobné, že v EÚ sa vyskytne približne 10 miliónov nežiaducich udalostí spojených 
s hospitalizáciou (vrátane hospitalizácie v dôsledku infekcií), pričom by sa dalo predísť 
približne 4,4 miliónu prípadov, čo zodpovedá viac ako 50 000 človekorokom dodatočnej 
hospitalizácie, ktorej sa dá predísť. 

Najmä v prípade infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou možno na základe 
nedávnych vnútroštátnych prieskumov v oblasti prevalencie v Európe a výsledkov programov 
dohľadu nad nozokomiálnymi baktériami vykonaného v nemocniciach v rôznych členských 
štátoch vypočítať, že infekcie spojené so zdravotnou starostlivosťou postihujú podľa odhadov 
v priemere 5 % hospitalizovaných pacientov a celkový počet hospitalizovaných pacientov 
v EÚ ročne, u ktorých sa vyskytne aspoň jedna infekcia spojená so zdravotnou 
starostlivosťou, sa odhaduje na 4,1 milióna (celková incidencia je 4,5 milióna infekcií 
spojených so zdravotnou starostlivosťou ročne). Odhaduje sa, že na následky infekcií zomiera 
ročne 37 000 pacientov. 

Politická možnosť č. 2 

V rámci tejto politickej možnosti, ktorá si vyžaduje posilnenú spoluprácu s členskými štátmi 
a ďalšími orgánmi, sa domnievame, že by sa dosiahol výraznejší pokrok, najmä vďaka 
výmene znalostí. V našom simulačnom scenári všetky členské štáty EÚ s „nedostatočnými“ 
a „prijateľnými“ systémami podávania správ a systémami učenia sa v oblasti bezpečnosti 
pacientov by preto mali byť schopné napredovať a dosahovať podobnú úroveň týkajúcu sa 
nežiaducich udalostí ako krajiny, ktoré už dosiahli „dobrú“ úroveň systémov podávania správ 
a systémov učenia sa v oblasti bezpečnosti pacientov. To by znamenalo, že namiesto toho, 
aby mali uvedené krajiny počas hospitalizácií v priemere 14 % nežiaducich udalostí, priblížili 
by sa výsledkom priemerných krajín, ktoré podľa nášho scenára dosahujú úroveň 12 %. 
Konkrétne by to znamenalo, že počet nežiaducich udalostí, ktorým sa dá predísť, by sa znížil 
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o 298 371 prípadov v porovnaní so základným scenárom, čo by takisto viedlo k poklesu 
o 3 450 človekorokov hospitalizácie, ktorej by sa predišlo. 

V našom konkrétnom scenári pre infekcie spojené so zdravotnou starostlivosťou 
predpokladáme, že posilnená spolupráca s členskými štátmi a ďalšími orgánmi podporená 
technickými usmerneniami by umožnila dosiahnuť pokles infekcií spojených so zdravotnou 
starostlivosťou celkovo o 5 %, čo zodpovedá štvrtine možného zníženia počtu prípadov 
infekcií uvedených v literatúre. Vzhľadom na chýbajúci politický záväzok, ktorý by 
zabezpečil potrebné organizačné zmeny a zmeny v správaní, nie je pravdepodobné dosiahnuť 
pokles prípadov infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou o uskutočniteľných 20 –
30 % (čo by si vyžadovalo intenzívny program prevencie a kontroly vrátane dohľadu 
a odbornej prípravy zdravotníckeho personálu). Predpokladáme, že úspešné zníženie výskytu 
infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou sa dá realizovať všade, keďže niektoré 
politiky bezpečnosti týkajúcej sa infekcií sú zavedené vo všetkých členských štátoch EÚ-27.  

Plánované zníženie o 5 % by podľa nášho scenára pre infekcie spojené so zdravotnou 
starostlivosťou viedlo k zníženiu infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou o 225 000 
prípadov ročne. Tento vysoký podiel zníženia výskytu infekcií spojených so zdravotnou 
starostlivosťou v porovnaní so znížením celkového počtu nežiaducich udalostí je spôsobený 
skutočnosťou, že prípadom infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou sa dá najľahšie 
a najrýchlejšie predchádzať. Pri 225 000 prípadoch to znamená značný ročný pokles 
chorobnosti a úmrtnosti v dôsledku infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou. 
Zníženie o 5 % by takisto znamenalo úsporu na zdravotných nákladoch vo výške 
274 miliónov EUR a zisk z produktivity vo výške 68,5 milióna EUR. 

Politická možnosť č. 3 

Podľa tejto politickej možnosti, ktorá zahŕňa vypracovanie nezáväzných legislatívnych 
nástrojov, akým je oznámenie alebo odporúčanie, by sa na vysokej úrovni dosiahol politický 
záväzok členských štátov prijať opatrenie v oblasti bezpečnosti pacientov. Umožnila by riešiť 
všeobecné kultúrne, riadiace, systémové, komunikačné a procesné prekážky zvýšenej 
bezpečnosti pacientov a problematika infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou by 
mohla byť zahrnutá do politiky všeobecnej bezpečnosti pacientov. Domnievame sa, že táto 
politická možnosť by priniesla značné výhody v členských štátoch s najväčšou politickou 
iniciatívou. V našom všeobecnom scenári preto predpokladáme významnejší vplyv opatrenia 
na úrovni EÚ v rámci politickej možnosti č. 3, ktorá bude mať za následok pokrok 
vo všetkých krajinách EÚ smerom k relatívne lepšej úrovni výskytu nežiaducich udalostí 
uvedených v literatúre. Uvedená skutočnosť znamená, že podľa našich predpokladov 
„príkladné“ krajiny budú dosahovať rovnako dobré výsledky ako doteraz a všetky ostatné 
členské štáty sa priblížia k uvedenému priemeru 10 % nežiaducich udalostí („veľmi dobré“). 
Ide stále o konzervatívny odhad (vzhľadom na priemernú úroveň predchádzania), ale aj 
napriek tomu by sme sa mohli vyhnúť viac ako 750 000 prípadom nežiaducich udalostí, 
ktorým sa dá predísť, a hospitalizáciu by bolo možné znížiť o viac ako 8 000 ďalších 
človekorokov.  

S naším scenárom zameraným len na pokles infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou 
dosiahneme ešte lepšie výsledky vzhľadom na to, že spôsob kontroly infekcií je veľmi 
jednoduché pochopiť a dá sa rýchlo implementovať a hlavne infekciám sa dá vo veľkej miere 
predchádzať. Usudzujeme, že odhadované zníženie by mohlo prípadne dosiahnuť pokles 
o 20 %, čo by znamenalo pokles až o 900 000 prípadov infekcií spojených so zdravotnou 
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starostlivosťou ročne, čo by viedlo k úsporám na nákladoch na verejné zdravie vo výške 
1,10 miliardy EUR a zisk z produktivity by predstavoval 274 miliónov EUR.  

Politická možnosť č. 4 

Podľa tejto politickej možnosti je posilnená spolupráca s členskými štátmi a ďalšími orgánmi 
podporená regulačným nástrojom, akým je rozhodnutie Komisie. Takéto rozhodnutie by však 
mohlo riešiť otázky bezpečnosti pacientov v súvislosti s infekciami, a nie všeobecné 
a systémové otázky bezpečnosti pacientov, keďže by na to neexistoval právny základ. Preto 
usudzujeme, že prínos pre všeobecnú bezpečnosť pacientov by bol taký, ako v rámci 
politickej možnosti č. 2. 

Pokiaľ ide o infekcie spojené so zdravotnou starostlivosťou, nepredpokladáme, že by výhody 
boli výraznejšie väčšie ako výhody identifikované v rámci možnosti č. 2. Bolo by tomu tak 
preto, že náš právny základ by sa nezaoberal všetkými prevádzkovými cieľmi návrhu, a preto 
by sa zásadné časti integrovanej stratégie na boj proti infekciám spojeným so zdravotnou 
starostlivosťou museli vynechať. Neočakávame preto, že táto politická možnosť prinesie 
lepšie výsledky ako možnosť posilnenej spolupráce s členskými štátmi (možnosť č. 2). 

4.3. Vplyv na zamestnanosť 

Pri všetkých politických možnostiach (s výnimkou možnosti „status quo“) možno očakávať 
mierne pozitívne účinky na zamestnanosť vďaka potrebe väčšieho počtu pracovníkov 
v oblasti podávania správ a dohľadu, ako aj kontroly infekcií v zdravotníckych zariadeniach.  

Vzhľadom na situáciu v EÚ-27, kde je celkovo 2,88 milióna lôžok, zamestnanie jednej 
zdravotnej sestry pre kontrolu infekcií na 600 lôžok by znamenalo, pri súčasnej úrovni 
zamestnancov, kde pripadá jedna zdravotná sestra pre kontrolu infekcií na 1 000 lôžok, 
zamestnať ďalších 1 920 zdravotných sestier. Ak predpokladáme, že priemerné ročné náklady 
EÚ na jednu zdravotnú sestru pre kontrolu infekcií je 42 000 EUR, znamenalo by to 
dodatočné ročné výdavky vo výške približne 80 000 miliónov EUR v rámci politickej 
možnosti č. 2. Pokiaľ ide o politickú možnosť č. 3, domnievali sme sa, že bude potrebné 
zamestnať jednu ďalšiu zdravotnú sestru pre kontrolu infekcií na 250 lôžok, čo by viedlo 
k potrebe zamestnať ďalších 8 640 zdravotných sestier a ročné výdavky vo výške približne 
363 miliónov EUR. Vplyv politickej možnosti č. 4 na zamestnanosť by bol porovnateľný 
s vplyvom na zamestnanosť predpokladaným v rámci politickej možnosti č. 2. 

4.4. Vplyv na životné prostredie 

Zdá sa, že vplyv na životné prostredie sa v prvom rade obmedzuje na konkrétnu oblasť 
infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou, a len v oveľa menšej miere sa môže dávať 
do súvislosti s ďalšími príčinami nežiaducich udalostí. V rámci politických možností č. 2 a 3 
sa predpokladá mierny vplyv na životné prostredie v dôsledku zvýšeného používania 
jednorazových zdravotníckych produktov a dezinfekčných prostriedkov. Bolo však veľmi 
zložité urobiť tento odhad. Vplyv politickej možnosti č. 4 na životné prostredie by bol 
porovnateľný s vplyvom na životné prostredie predpokladaným v rámci politickej možnosti 
č. 2. 
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5. POROVNANIE MOŽNOSTÍ 

Na základe uvedených skutočností je nižšie znázornená prehľadná tabuľka s rôznymi 
politickými možnosťami a mierou, do akej by sa v rámci nich mohli dosiahnuť vytýčené 
konkrétne ciele. Číselné údaje sa zaokrúhlili. 

 Politická možnosť 
I 

Politická možnosť 
II 

Politická možnosť 
III  

Politická možnosť 
IV 

Konkrétny cieľ 1 

Chrániť občanov 
EÚ pred ujmou  

Malý pokrok, ktorý 
by nastal v zásade v 
krajinách, kde je 
bezpečnosť 
pacientov 
politickou prioritou 

Zníženie počtu 
nežiaducich 
udalostí, ktorým sa 
dá predísť, spolu o 
300 000 

Zníženie počtu 
nežiaducich 
udalostí, ktorým sa 
dá predísť, spolu o 
750 000  

 

 O s miernym 
zlepšením 

+ ++ + až ++ 

Konkrétny cieľ 2 

Podporovať 
členské štáty 
v zavádzaní 
stratégií v oblasti 
bezpečnosti 
pacientov  

Žiadna dodatočná 
podpora na úrovni 

EÚ 

Určitá dodatočná 
podpora na úrovni 
EÚ prostredníctvom 
technických 
usmernení 
týkajúcich sa ISZS 

Politická iniciatíva 
a rozhodovanie 
všetkých členských 
štátov, výmena 
osvedčených 
postupov  

Možná rýchla 
implementácia 

Politická iniciatíva, 
ak bude sprevádzaná 
odporúčaním, právne 

záväzným 
rozhodnutím by sa 
upravili niektoré 

aspekty ISZS. 

 O + ++ + až ++ 

Konkrétny cieľ 3  

Posilniť dôveru 
občanov EÚ  O + ++ + až ++ 

 

Na základe uvedeného sa zdá, že sa uprednostňuje politická možnosť návrhu oznámenia 
Komisie a odporúčania Rady o bezpečnosti pacientov a kvalite zdravotníckych služieb 
vrátane prevencie a kontroly infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou.  

6. MONITOROVANIE A HODNOTENIE 

Navrhol sa súbor ukazovateľov a údajov, ktoré sa majú zozbierať, s cieľom umožniť budúce 
meranie hospodárskeho a sociálneho vplyvu iniciatívy. Plánuje sa celkové hodnotenie 
iniciatívy zameranej na bezpečnosť pacientov vrátane implementácie odporúčania zapojením 
externých odborníkov do posúdenia jej relevantnosti, efektívnosti a účinnosti. Toto 
hodnotenie by mohlo byť súčasťou projektu všeobecného hodnotenia rôznych iniciatív 
v oblasti zdravia. 
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