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Asistența medicală transfrontalieră în UE: este nevoie de 
o ameliorare a gestionării pentru ca ambițiile importante 
în acest domeniu să se concretizeze, arată Curtea de 
Conturi Europeană 
Potrivit unui nou raport al Curții de Conturi Europene, pacienții din UE se confruntă în 
continuare cu provocări în a beneficia de acțiunile prevăzute de Directiva UE privind asistența 
medicală transfrontalieră. Doar un număr mic de pacienți potențiali au cunoștință despre 
drepturile lor de a solicita asistență medicală în străinătate. De asemenea, Curtea a identificat 
probleme și întârzieri în ceea ce privește schimburile electronice de date medicale ale 
pacienților între statele membre. Mai mult, acțiunile menite să faciliteze accesul pacienților 
care suferă de boli rare la asistență medicală trebuie ameliorate. 

Directiva din 2011 a UE privind asistența medicală transfrontalieră are ca obiectiv garantarea 
accesului la asistență medicală sigură și de înaltă calitate dincolo de frontierele naționale, în 
interiorul UE, precum și asigurarea rambursării costului unei astfel de îngrijiri medicale în aceleași 
condiții ca în statul membru de afiliere al pacientului respectiv. Pacienții care doresc să 
beneficieze de asistență medicală într-un alt stat membru – de exemplu, efectuarea unor 
tratamente planificate care presupun internarea în spital sau achiziționarea de medicamente – 
au, așadar, dreptul la informații relevante despre standardele de tratament, despre normele de 
rambursare a costurilor suportate și despre cel mai adecvat temei juridic care ar trebui utilizat.  

Curtea a examinat dacă Comisia Europeană a monitorizat punerea în aplicare a Directivei UE 
privind asistența medicală transfrontalieră și dacă a sprijinit statele membre în activitatea lor de 
informare a pacienților cu privire la drepturile lor în acest sens. Curtea a evaluat rezultatele 
obținute cu privire la schimburile transfrontaliere de date medicale și a verificat acțiuni-cheie 
întreprinse în domeniul bolilor rare. 

„Nici până în prezent cetățenii UE nu beneficiază în mod suficient de acțiunile ambițioase 
prevăzute de Directiva UE privind asistența medicală transfrontalieră” a declarat domnul Janusz 
Wojciechowski, membrul Curții de Conturi Europene responsabil de raport. „Acțiunile UE includ 
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dreptul la tratament transfrontalier, facilitarea schimbului de date medicale ale pacienților la 
nivel transfrontalier și inițiative în domeniul bolilor rare. Este însă nevoie de o ameliorare 
a gestionării pentru ca aceste ambiții să se concretizeze.” 

Curtea a constatat că Comisia monitorizase în mod adecvat transpunerea directivei în legislația 
națională, precum și punerea ei în aplicare în statele membre. De asemenea, Comisia a sprijinit 
statele membre în vederea îmbunătățirii informațiilor privind drepturile pacienților la asistența 
medicală transfrontalieră, dar există în continuare unele lacune. 

Comisia a subestimat dificultățile pe care le implica implementarea infrastructurii de e-sănătate 
la nivelul UE. La data auditului Curții – noiembrie 2018 – statele membre erau abia pe punctul de 
a începe schimburile de date medicale ale pacienților pe cale electronică, astfel încât beneficiile 
unor astfel de schimburi pentru pacienți în cadrul asistenței medicale transfrontaliere nu puteau 
fi demonstrate. Mai mult, Comisia nu a evaluat în mod adecvat nici utilizarea potențială, nici 
raportul cost-eficacitate al schimbului transfrontalier de date medicale. 

În fine, rețelele europene de referință pentru bolile rare reprezintă o inițiativă ambițioasă și sunt 
susținute la scară largă de cadre medicale, furnizori de servicii medicale și pacienți, arată Curtea. 
În pofida faptului că între 27 și 36 de milioane de persoane suferă de boli rare în UE, rețelele se 
confruntă cu provocări semnificative în privința asigurării sustenabilității lor financiare și 
a capacității lor de a funcționa în mod eficace între sistemele de sănătate naționale. 

Curtea recomandă Comisiei următoarele: 

- să furnizeze sprijin suplimentar pentru punctele naționale de contact în vederea îmbunătățirii 
informațiilor privind drepturile pacienților la asistența medicală transfrontalieră; 

- să asigure o mai bună pregătire pentru schimburile transfrontaliere de date medicale; 

- să îmbunătățească gestiunea rețelelor europene de referință și sprijinul acordat acestora, cu 
scopul de a facilita accesul pacienților care suferă de boli rare la asistență medicală. 

Note către editori 

În urma unui sondaj Eurobarometru din 2015, mai puțin de 20 % din cetățeni au răspuns că își 
cunoșteau drepturile privind asistența medicală transfrontalieră. 

Există două căi de urmat diferite disponibile pentru pacienți în cazul în care aceștia doresc să 
beneficieze de tratament medical în cadrul asistenței medicale transfrontaliere: Directiva UE și 
Regulamentul UE privind coordonarea sistemelor de securitate socială. Aproximativ 200 000 de 
pacienți, mai puțin de 0,05 % din populația UE, recurg, în fiecare an, în temeiul directivei, la 
tratamente medicale într-un alt stat membru decât cel de afiliere. Cea mai mare parte 
a mobilității pacienților s-a înregistrat între state membre învecinate: Franța a raportat recent de 
departe cel mai mare număr de pacienți care au beneficiat de asistență medicală în străinătate, în 
timp ce majoritatea pacienților care au beneficiat de asistență medicală transfrontalieră au primit 
îngrijiri medicale în Spania, Portugalia, Belgia și Germania – a se vedea asistență medicală 
transfrontalieră 2016.  

Finanțarea UE pentru asistența medicală transfrontalieră provine în principal din programele în 
domeniul sănătății ale UE, care pun la dispoziție aproximativ 64 de milioane de euro pe an pentru 
chestiuni legate de sănătate. Cheltuielile privind rambursarea asistenței medicale primite în 
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străinătate în temeiul directivei sunt estimate la 0,004 % din bugetul anual al UE pentru asistență 
medicală. 

Curtea prezintă rapoartele sale speciale Parlamentului European și Consiliului UE, precum și altor 
părți interesate, cum ar fi parlamentele naționale, părțile interesate din sectoarele economice 
vizate și reprezentanții societății civile.  

Raportul special nr. 07/2019, intitulat „Acțiunile UE în domeniul asistenței medicale 
transfrontaliere: ambiții importante, dar este nevoie de o ameliorare a gestionării”, este 
disponibil în 23 de limbi ale UE pe site-ul Curții (eca.europa.eu). 

 

 

https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/ecadefault.aspx

