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На 21 януари 2008 г. Съветът реши, в съответствие с член 262 от Договора за създаването на 
Европейската общност, да се консултира с Европейския икономически и социален комитет 
относно 
 

„Предложение за препоръка на Съвета относно безопасността на 
пациентите, включително превенцията и контрола на инфекциите, свързани 
със здравни грижи“ 
COM(2008) 837 окончателен. 

 
На 24 февруари 2009 г. Бюрото на Европейския икономически и социален комитет възложи на 
специализирана секция „Заетост, социални въпроси и гражданство“ да подготви работата на 
Комитета по този въпрос. 
 
Предвид неотложното естество на работата, на 452 -ата си пленарна сесия, проведена на 
24 и 25 март 2009 г. (заседание от 25 март 2009 г.), Европейският икономически и социален 
комитет реши да определи г-н Lucien Bouis за докладчик и прие настоящото становище със 
135  гласа „за“, без гласове „против“ и 4 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

*          * 
 
1. Бележки и препоръки 
 
1.1 Счита се, че в държавите-членки на Европейския съюз между 8 % и 12 % от приетите за 

лечение пациенти стават жертва на нежелани събития в процеса на получаване на 
здравни грижи1 и биват засегнати от заболяване, от което не са страдали при 
приемането им в здравното заведение. 

 
1.2 Въпреки че съществуват малко на брой проучвания, изглежда че свързаните със 

здравните грижи инфекции увеличават три пъти риска от смъртен изход, ако се сравни 
смъртността при пациентите, които са получили подобна инфекция и тази при 
пациентите със същата патология, които не са били засегнати от подобна инфекция. 

 
1.3 Инфекциите, свързани със здравни грижи, водят до значителни допълнителни разходи, 

които се дължат най-вече на удължаването на болничния престой, лечението на 
инфекцията, лабораторните изследвания, наблюдението и контрола на инфекцията, 
поемането на разходите, свързани с усложненията, и обезщетенията, изплащани на 
семейството в случай на смъртен изход. 

 

                                                      
1

  Технически доклад „Подобряване на безопасността на пациентите в ЕС“, изготвен за Европейската комисия, публикуван 
през 2008 г. от RAND Corporation. 
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1.4 Намаляването на инфекциите, свързани със здравни грижи, с 10% би довело до 5 пъти 
по-големи икономии в сравнение с разходите за превенция от страна на здравните 
заведения2. 

 
1.5 Следователно предложението за препоръка относно безопасността на пациентите, 

включително превенцията на инфекциите, свързани със здравни грижи, и борбата 
срещу тях, се вписват в подход, който съчетава действия в етичен, социален и 
икономически план. Поради важното си значение, борбата с инфекциите, свързани със 
здравни грижи, се нуждае от предложение за директива. 

 
1.6 ЕИСК приветства това предложение, което е в унисон с член 152, който гласи, че 

действията на Общността, които допълват националните политики, са насочени към 
подобряване на здравеопазването и предотвратяване на заболяванията. 

 
1.7 ЕИСК отбелязва ползата от предложените действия за подкрепа и отправя известен 

брой бележки и предложения с цел уточняване и подсилване на някои аспекти, 
свързани с безопасността на пациентите посредством превенцията на инфекциите, 
свързани със здравни грижи, и борбата срещу тях. 

 
1.8 По-конкретно ЕИСК смята за необходимо да се развие анализът на условията, при 

които възникват инфекциите, свързани със здравни грижи, и нежеланите събития. В 
тази перспектива той смята за желателно, с оглед на евентуален съдебен спор, да бъде 
изяснен статутът на събираните данни, за да се спазват правата на пациентите, като 
същевременно се насърчават практиките за оценка от специалисти и структурите, 
занимаващи се с управление на рисковете. 

 
1.9 ЕИСК изтъква по-специално необходимостта от създаване и разширяване на обхвата на 

националните политики и програми, нуждата от информиране на гражданите и 
пациентите, координирането на системите за сигнализиране и обучение на служителите 
на равнище държави-членки и на ниво здравни заведения. 

 
1.10 Отбелязвайки, че развитието на инфекциите, свързани със здравни грижи, засяга както 

хоспитализираните, така и приеманите за амбулаторно лечение пациенти, ЕИСК 
отправя искане във всички видове здравни структури да се подхожда с една и съща 
степен на внимание към грижите и борбата срещу нежеланите събития. 

 

                                                      
2

  Доклад относно „Политиката за борба срещу нозокомиалните инфекции“ на Парламентарната служба за оценка на 
здравните политики, 2006 г. 
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2. Кратко изложение на препоръката на Комисията 
 
2.1 Контекст на предложението 
 
2.1.1 Член 152 гласи, че действията на Общността, които допълват националните политики, 

са насочени към подобряване на здравеопазването, предотвратяване на заболяванията и 
болестите при хората, както и премахване на източниците на опасност за човешкото 
здраве. 

 
2.1.2 Счита се, че в държавите-членки на Европейския съюз около 10% от пациентите стават 

жертва на нежелани събития в процеса на получаване на здравни грижи3. 
 
2.1.3 Държавите-членки на ЕС не са постигнали едно и също равнище на изготвяне и 

прилагане на ефикасни глобални стратегии по отношение на безопасността на 
пациентите. 

 
2.2 Подходът на препоръката 
 
2.2.1 Държавите-членки следва да създадат широкообхватни системи за сигнализиране, 

които да позволяват да се извличат  поуки от слабостите и да се определят мащаба и 
причините за нежеланите събития с цел разработване на ефикасни решения и начини за 
намеса. 

 
2.2.2 На равнище Общност следва да се събират съпоставими агрегирани данни и добрите 

практики да се разпространяват сред държавите-членки. 
 
2.2.3 Целесъобразно е превенцията на инфекциите, свързани със здравни грижи, и борбата 

срещу тях да се превърнат в дългосрочен приоритет на здравните заведения. Трябва да 
си сътрудничат всички равнища и всички нива на йерархия. 

 
2.2.4 Пациентите следва да бъдат информирани и оправомощавани посредством участието 

им в процеса, насочен към гарантирането на тяхната безопасност. 
 
3. Общи бележки 
 
3.1 ЕИСК припомня, че инфекциите, свързани със здравни грижи, са инфекции получени в 

заведение за здравни грижи, от които пациентът не е страдал в момента на приемането 
му в заведението и че те могат да бъдат свързани с грижите или да се появят по време 
на хоспитализацията независимо от всякакво медицинско действие. 

 

                                                      
3

  Вж. Бележка 1. 
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3.1.1 ЕИСК подчертава, че за гарантирането на високи хигиенни стандарти за лекуващия 
персонал следва да бъдат създадени подходящи предпоставки. Това се отнася най-вече 
за условията на труд на персонала - времето, с което той разполага за пациентите, 
необходимата допълнителна квалификация и задоволството от условията на труд. 
Поради това призоваваме органите, които отговорят за системата на здравеопазването, 
да предоставят финансовите и организационни ресурси, необходими за постигането на 
тази цел. 

 
3.2 ЕИСК отбелязва, че начините на предаване могат да бъдат както от ендогенен, така и 

от екзогенен произход, като инфекция, предадена от един болен на друг посредством 
манипулации, извършвани от лекуващия персонал, и работните инструменти, 
използвани от медицинския или парамедицинския персонал, но инфекцията може да 
бъде свързана също и със заразяване на околната среда (вода, въздух, материали или 
оборудване, храна и др.). 

 
3.2.1 Независимо от начина на предаване, появата на инфекция се благоприятства от 

състоянието на пациента и е свързана по-специално с: 
 

− неговата възраст и патология; 
− някои видове лечение (в частност прекомерна употреба на антибиотици); 
− някои действия, необходими за лечението. 

 
3.3 Като се има предвид, че напредъкът в областта на медицината позволява да бъдат 

поемани за лечение все по-уязвими пациенти, което означава кумулиране на 
многобройни рискови фактори, качеството на грижите, но също и свързаната с всички 
действия безопасност, както и средата на приемната структура, трябва да бъдат 
предмет на стриктно организирани, установени и контролирани практики, засилено 
внимание и информационни и обучителни дейности. 

 
3.4 Намаляването на свързаните със здравни грижи инфекции, които могат да бъдат 

избягвани, като например нозокомиалните инфекции, е основен аспект на 
безопасността на пациентите; тъй като хоспитализацията носи и други рискове като 
падания, вторични ефекти на лекарствените средства и др., превенцията на инфекциите 
трябва да се впише в по-общ подход, който да включва всички нежелани събития. 

 
3.5 Именно в този смисъл ЕИСК приветства предложения от Европейската комисия проект 

за препоръка. 
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4. Специфични бележки 
 
4.1 Основни въпроси, свързани с безопасността на пациентите 
 
4.1.1 ЕИСК държи да подчертае специално необходимостта във всяка държава-членка да 

бъде създаден комитет за борба с инфекциите, свързани със здравни грижи, на който да 
бъде възложено, в сътрудничество с оперативните екипи по хигиена, изготвянето на 
национална стратегическа програма, която да може да бъде прилагана съответно на 
регионално ниво и на равнище здравно заведение. Подобни програми трябва да бъдат 
подлагани на редовна оценка. 

 
4.1.2 ЕИСК смята, че укрепването на структурите за борба срещу инфекциите, свързани със 

здравни грижи, и насърчаването на здравните заведения да възприемат политика на 
превенция и овладяване на инфекциите е неотложна задача. Със същото внимание 
трябва да се подходи и към амбулаторните грижи. 

 
4.1.3 ЕИСК изразява задоволство от изразеното желание за привличане на организации на 

пациентите и техни представители за участие в изготвянето на политиките и 
програмите за безопасност на пациентите на всички равнища, което налага ефективна 
прозрачност на наблюдението на място и свързаното с него разпространяване и 
популяризиране на информацията. 

 
4.1.4 ЕИСК смята, че трябва да се определи правният статут на количествените и 

качествените данни, събрани във връзка с инфекциите, свързани със здравни грижи, и 
други нежелани събития, като се има предвид че някои от тях са достъпни за съдебните 
власти в случай на съдебен спор; става въпрос да се намери баланс между зачитането 
на правата на пациентите и насърчаването на задълбочен анализ на нежеланите събития 
от специалистите и структурите за управление на рисковете. 

 
4.1.5 Тъй като смята, че оценката следва да се извършва в обстановка на доверие, ЕИСК 

държи да почертае, че всяка система за сигнализиране трябва да се различава от 
дисциплинарните механизми и процедури, които се прилагат спрямо служителите от 
медицинския, парамедицинския, административния или обслужващия персонал. 

 
4.1.6 С цел правилно предаване на информацията относно риска и равнищата на безопасност 

на пациентите ЕИСК смята за целесъобразно разработването на информационни 
брошури, които да се връчват на пациентите при приемането им и да наблягат върху 
препоръките за добри хигиенни практики и вземаните мерки. 

 
4.1.7 Тъй като според него в основата на всяка стратегия за превенция е насърчаването на 

образованието и обучението на служителите, свързани с безопасността на пациентите, 
ЕИСК счита, че обучението на служителите, работещи в областта на хигиената, ще 
бъде подсилено от по-добро определяне на учебното съдържание на програмите за 
обучение на лекари, медицински сестри и болничен персонал. 
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4.1.8 ЕИСК държи да изтъкне необходимостта специалистите да приемат забележките, 

отправяни от пациентите и/или техните близки във връзка с проявяваните от тях 
слабости по отношение на хигиената. Осъзнаването и информирането на пациентите по 
отношение на правилата за болнична хигиена трябва да бъдат съпътствани от също 
такова осъзнаване и от страна на специалистите, що се отнася до изслушването и 
взимането предвид на забележките и желанията на пациентите и техните близки. 

 
4.2 Превенция на инфекциите, свързани със здравните грижи, и борба срещу тях 
 

4.2.1 За ЕИСК спирането на инфекциите, свързани със здравни грижи, означава също и 
задължително: 

 

− наблюдение на средата от специалист биохигиенист за третирането на въздуха, 
контрола на водата, дезинфекцията на материалите и микробиологичното качество 
на повърхностите; 

− строго спазване на протоколите по отношение на хигиената на ръцете на лекуващия 
персонал, пациентите и техните близки; 

− наблюдение на хранителния сектор посредством микробиологичен контрол за 
проверка на съответствието на първичните хранителни продукти и готовите 
продукти, студените и топлите връзки, веригите за третиране на стоките и на 
отпадъците и хигиенните практики на кухненския и обслужващия персонал; 

− бдителност по отношение на чистотата на болничните помещения – стаи, 
операционни и амбулаторни и, при необходимост, редовна смяна на почистващите 
продукти; 

− особено внимание по отношение на контрола на топлата и студена вода за общо 
ползване и на третираната за медицински нужди вода. 

 

4.2.2 ЕИСК изразява съжаление, че в препоръката на Комисията не се набляга достатъчно на 
задължението за анализ на нежеланите събития. Редовното прилагане на някои методи, 
като например извършването на прегледи за определяне на процента 
морбидност/смъртност, могат да доведат до подобряване на безопасността на грижите. 

 

4.2.3 ЕИСК смята обменът на информация, получена от наблюденията и добрите практики, 
прилагани в рамките на координация с Европейската комисия и държавите-членки, за 
подходяща мярка, позволяваща класифициране, кодифициране и дори стандартизиране 
на някои практики, а оттам и установяването на референтни документи, които могат да 
бъдат от голяма полза при рехабилитацията на здравни заведения или строителството 
на нови такива. 
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4.2.4 ЕИСК отбелязва стремежа на Европейската комисия да насърчи създаването, в рамките 
на една година, на междуотраслов механизъм в тази област и ще следи с внимание 
неговото реализиране. 

 
 
Брюксел, 25 март 2009 г. 
 
 

_____________ 


