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Přeshraniční spolupráce v EU v oblasti zdravotní péče: pro 
naplnění vysokých ambicí je nutné lepší řízení, říkají 
auditoři 
Pro pacienty v EU je stále složité využít přínosy opatření, s nimiž počítá směrnice EU týkající se 
přeshraniční zdravotní péče, uvádí se v nové zprávě Evropského účetního dvora. O svých 
právech na vyhledání zdravotní péče v zahraničí ví jen malá část potenciálních pacientů. 
Auditoři zároveň zjistili problémy a zpoždění, pokud jde o elektronickou výměnu zdravotních 
údajů pacientů mezi členskými státy. Je také potřeba zlepšit opatření, která usnadňují přístup 
ke zdravotní péči pacientům se vzácnými onemocněními.  

Cílem směrnice EU o přeshraniční zdravotní péči z roku 2011 je zajistit bezpečnou a vysoce 
kvalitní zdravotní péči v rámci EU a také její proplacení za stejných podmínek jako v domovském 
státě. Pacienti, kteří hodlají využít zdravotní péči v jiném členském státě, např. mají-li podstoupit 
plánované ošetření v nemocnici nebo pokud kupují léky, mají proto právo na informace 
o standardech léčby, pravidlech pro proplacení nákladů a nejvhodnějších možnostech podle 
právních předpisů.  

Auditoři zkoumali, zda Evropská komise monitorovala provádění směrnice EU o přeshraniční 
zdravotní péči v členských státech a zda jim poskytovala podporu, pokud jde o informování 
pacientů o jejich právech. Posuzovali výsledky dosažené v oblasti přeshraniční výměny 
zdravotních údajů a zkontrolovali hlavní opatření týkající se vzácných onemocnění. 

„Občané EU stále dostatečně nevyužívají možnosti, které jim nabízí ambiciózní opatření stanovená 
ve směrnici o přeshraniční zdravotní péči,“ řekl člen Evropského účetního dvora odpovědný za 
zprávu Janusz Wojciechowski. „Mezi opatření EU patří právo na léčbu v zahraničí, napomáhání 
přeshraniční výměně zdravotních údajů pacientů a iniciativy v oblasti vzácných onemocnění. 
K dosažení těchto cílů je však potřeba lepší řízení.“ 

Podle zjištění auditorů Komise patřičně sledovala provedení směrnice ve vnitrostátním právu a 
její uplatňování. Poskytovala také členským státům podporu tak, aby mohly pacienty lépe 
informovat o jejich právech na přeshraniční zdravotní péči, byť jisté nedostatky stále přetrvávají. 

http://www.eca.europa.eu/
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Komise podcenila problémy spojené se zaváděním unijní infrastruktury elektronického 
zdravotnictví. V době, kdy probíhal audit, tedy v listopadu 2018, členské státy byly těsně před 
zahájením elektronické výměny zdravotních údajů o pacientech, takže přínosy pro přeshraniční 
pacienty ještě nebylo možné prokázat. Komise také náležitě neposoudila potenciální využití ani 
nákladovou efektivitu výměny zdravotních údajů mezi členskými státy. 

Evropské referenční sítě pro vzácná onemocnění jsou ambiciózní novinkou, která má rozsáhlou 
podporu lékařů, poskytovatelů zdravotní péče i pacientů, uvádějí auditoři. Přestože vzácnými 
onemocněními trpí v EU celkem mezi 27 a 26 miliony lidí, sítě mají nemalé problémy s tím, jak 
zůstat finančně udržitelné a být schopné efektivního fungování v rámci různých vnitrostátních 
systémů zdravotní péče. 

Auditoři doporučují, aby Komise: 

- poskytovala více podpory vnitrostátním kontaktním místům s cílem zvýšit informovanost 
pacientů o právech na přeshraniční zdravotní péči, 

- lépe se připravila na přeshraniční výměny zdravotních údajů, 

- zlepšila podporu a řízení evropských referenčních sítí, aby pacienti se vzácnými onemocněními 
měli snazší přístup ke zdravotní péči. 

Poznámky pro redaktory 

Podle průzkumu Eurobarometru z roku 2015 zná svá práva v oblasti přeshraniční zdravotní péče 
méně než 20 % občanů. 

Základem pro získání přeshraniční zdravotní péče jsou dva různé právní dokumenty, a to 
směrnice EU a nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení. Na základě směrnice 
vyhledá zdravotní péči v jiném členském státě ročně asi 200 000 pacientů, což je méně než 
0,05 %. K mobilitě pacientů nejčastěji dochází mezi dvěma sousedními členskými státy: 
v posledních letech cestuje za zdravotní péčí do zahraničí nejvíce pacientů z Francie, naopak 
největší počet příchozích pacientů zaznamenalo Španělsko, Portugalsko, Belgie a Německo – viz 
přeshraniční zdravotní péče v roce 2016.  

Financování přeshraniční zdravotní péče v EU je zajištěno hlavně z programů EU v oblasti zdraví, 
z nichž se na oblast zdravotní péče každý rok vydává průměrně 64 milionů EUR. Výdaje na 
proplacení zdravotní péče v zahraničí vynaložené na základě směrnice se odhadují na 0,004 % 
ročního rozpočtu na zdravotnictví v celé EU. 

EÚD předkládá své zvláštní zprávy Evropskému parlamentu a Radě EU a také dalším 
zainteresovaným stranám, jako jsou národní parlamenty, subjekty působící v příslušném odvětví 
a zástupci občanské společnosti.  

Zvláštní zpráva č. 7/2019 „Opatření EU v oblasti přeshraniční zdravotní péče: velké ambice, ale je 
třeba zlepšit řízení“ je k dispozici na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) ve 23 jazycích EU. 
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