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Európai Számvevőszék: Az uniós határokon átnyúló
egészségügyi ellátás terén a jelentős célkitűzésekhez
hatékonyabb irányításnak kell társulnia
Az Európai Számvevőszék legújabb jelentése szerint továbbra is nehézségekbe ütközik, hogy az
uniós betegek részesülhessenek a határokon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló uniós
irányelv intézkedéseinek előnyeiben. A lehetséges páciensek közül kevesen tudják, hogy joguk
van külföldi egészségügyi ellátást igénybe venni. A számvevők ugyanakkor problémákat és
késedelmeket állapítottak meg a tagállamok közötti elektronikus egészségügyiadat-cserében is.
Ezenkívül a ritka betegségekben szenvedő betegek egészségügyi ellátáshoz való hozzáférését
jobb intézkedések révén kell megkönnyíteni.
A határokon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló, 2011. évi uniós irányelv célja a biztonságos és
minőségi orvosi ellátás határokon átnyúló biztosítása az Unióban, valamint az, hogy a külföldi
visszatérítés a hazaival azonos feltételek mellett történjen. Azok az uniós betegek tehát, akik egy
másik tagállamban vesznek igénybe egészségügyi ellátást – például kórházi kezelés alatt állnak
vagy gyógyszert vásárolnak –, jogosultak releváns információt kapni a kezelés minőségére, a
visszatérítési szabályokra és arra nézve, hogy melyik a számukra legalkalmasabb jogi lehetőség.
A Számvevőszék megvizsgálta, hogy az Európai Bizottság megfelelően felügyelte-e a határokon
átnyúló egészségügyi ellátásról szóló uniós irányelv végrehajtását és támogatta-e a tagállamokat
abban, hogy a betegeket tájékoztassák jogaikról. A számvevők értékelték az egészségügyi adatok
határokon átnyúló cseréjében elért eredményeket, és ellenőrizték a ritka betegségekkel
kapcsolatos főbb intézkedéseket.
„Az uniós polgárok még mindig nem látják elég hasznát a határokon átnyúló egészségügyi
ellátásról szóló irányelv ambiciózus intézkedéseinek – jelentette ki Janusz Wojciechowski, a
jelentésért felelős számvevőszéki tag. – Ez utóbbiak közé tartozik a határokon átnyúló
betegellátáshoz való jog, a határokon átnyúló egészségügyiadat-csere elősegítése, valamint a
ritka betegségekre vonatkozó kezdeményezések. E törekvések megvalósításához azonban javítani
kell az irányítást.”

E sajtóközlemény célja, hogy összefoglalót nyújtson az Európai Számvevőszék által elfogadott különjelentésről.
A jelentés teljes szövege itt tölthető le: www.eca.europa.eu.
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A számvevők megállapítása szerint a Bizottság megfelelően követte nyomon az irányelv nemzeti
jogba való átültetését és a tagállamok általi végrehajtását. A tagállamokat támogatta abban, hogy
javítsák a betegek határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó jogaival kapcsolatos
tájékoztatást, de ezen a téren még voltak hiányosságok.
A Bizottság alábecsülte az egész Unióra kiterjedő e-egészségügyi infrastruktúra kiépítésének
nehézségeit. Az ellenőrzés időpontjában – 2018 novemberében – a tagállamok még éppen az
elektronikus egészségügyiadat-csere megkezdése előtt álltak, így nem volt kimutatható, hogy
származnak-e előnyök a más országokból érkező betegek számára. A Bizottság továbbá nem
mérte fel megfelelően sem a határokon átnyúló egészségügyiadat-csere felhasználási
lehetőségeit, sem az ilyen csere költséghatékonyságát.
Megemlítendő végül, hogy a ritka betegségek európai referenciahálózata olyan ambiciózus újítás,
amelyet a számvevők szerint az orvosok, az egészségügyi szolgáltatók és a betegek is széles
körben pártolnak. Dacára annak, hogy az Unióban összesen 27–36 millióan szenvednek ritka
betegségekben, mind a hálózatok pénzügyi fenntarthatósága, mind a nemzeti egészségügyi
rendszereken átívelő eredményes működésük nehézségekbe ütközik.
A Számvevőszék a következő ajánlásokat teszi a Bizottságnak:
– nyújtson több támogatást a nemzeti kapcsolattartó pontoknak, hogy azok jobb tájékoztatást
nyújtsanak a határokon átnyúló egészségügyi ellátáshoz való jogról;
– készüljön fel jobban az egészségügyi adatok határokon átnyúló cseréjére;
– a ritka betegségekben szenvedő betegek egészségügyi ellátáshoz való hozzáférését
megkönnyítendő támogassa jobban az európai referenciahálózatokat és javítsa azok irányítását.
A szerkesztők figyelmébe
Egy 2015-ös Eurobarométer-felmérés szerint az uniós polgárok kevesebb mint 20%-a volt
tisztában a határokon átnyúló egészségügyi ellátással kapcsolatos jogaival.
A betegeknek két különböző jogalapjuk van a határokon átnyúló egészségügyi ellátás
igénybevételére: az egyik az erre vonatkozó uniós irányelv, a másik a szociális biztonsági
rendszerek koordinálásáról szóló uniós rendelet. Az irányelv biztosította lehetőségeket
kihasználva évente mintegy 200 000 beteg, vagyis az uniós polgárok kevesebb mint 0,05% -a vesz
igénybe kezelést valamely más tagállamban. A betegek mobilitása javarészt szomszédos
tagállamok között zajlik: Franciaország számolt be a legtöbb kiutazó betegről, míg a határon túlról
érkező betegek többsége Spanyolországban, Portugáliában, Belgiumban és Németországban vett
igénybe egészségügyi ellátást (lásd: Határokon átnyúló egészségügyi ellátás, 2016).
A határokon átnyúló egészségügyi ellátáshoz nyújtott uniós finanszírozás forrása elsősorban az
uniós egészségügyi program, amelynek keretében évi 64 millió eurót költenek egészségügyi
célokra. Az irányelv értelmében külföldön nyújtott egészségügyi ellátás kapcsán felmerülő
visszatérítések becslés szerint az Unió éves egészségügyi költségvetésének 0,004%-át teszik ki.
Különjelentéseit a Számvevőszék bemutatja az Európai Parlamentnek és az Európai Unió
Tanácsának, valamint az egyéb érdekelt feleknek, többek között a nemzeti parlamenteknek,
ágazati szereplőknek és a civil társadalom képviselőinek.
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„A határokon átnyúló egészségügyi ellátásra irányuló uniós intézkedések: a jelentős
célkitűzésekhez hatékonyabb irányításnak kell társulnia” című, 07/2019. sz. számvevőszéki
különjelentés 23 uniós nyelven elérhető a Számvevőszék honlapján (eca.europa.eu).
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