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Η διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη στο
μικροσκόπιο των ελεγκτών της ΕΕ
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί έλεγχο με αντικείμενο τις ρυθμίσεις για τη διασυνοριακή
υγειονομική περίθαλψη στην ΕΕ. Οι ελεγκτές θα εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή παρακολουθεί και υποστηρίζει την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με την
πρόσβαση σε διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι
σήμερα για τους ασθενείς, καθώς και την αποτελεσματικότητα του χρηματοδοτικού πλαισίου της ΕΕ
και των χρηματοδοτούμενων δράσεων. Στον έλεγχο θα περιληφθεί επίσης ο τομέας της παροχής
ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας, όπου η τεχνολογία των πληροφοριών χρησιμοποιείται για τη
βελτίωση της παροχής υγειονομικής περίθαλψης και της υγείας των πολιτών. Οι ελεγκτές δημοσίευσαν
σήμερα δελτίο ελέγχου σχετικά με το σύστημα της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, προς
ενημέρωση όσων ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο θέμα.
Σημαντικός στόχος της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της υγείας είναι η διασφάλιση των δικαιωμάτων των
πολιτών για πρόσβαση σε ασφαλή και υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε περίθαλψη πέραν των εθνικών συνόρων - καθώς και του
δικαιώματός τους για επιστροφή των δαπανών στις οποίες υποβάλλονται για αυτές τις υπηρεσίες. Αυτό
αποτελεί, εξάλλου, μία από τις αρχές της εσωτερικής αγοράς.
«Μολονότι οι περισσότεροι ασθενείς στην ΕΕ λαμβάνουν υγειονομική περίθαλψη στις χώρες τους, σε
ορισμένες περιπτώσεις η πλέον εύκολα προσβάσιμη ή κατάλληλη περίθαλψη μπορεί να διατίθεται σε
άλλο κράτος μέλος», δήλωσε ο Janusz Wojciechowski, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και
αρμόδιος για τον έλεγχο. «Η κατάσταση αυτή θέτει πολύπλοκα ερωτήματα για τους ασθενείς, τα
συστήματα υγείας και τους επαγγελματίες του κλάδου της υγείας.»
Τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη βρίσκονται υπό πίεση λόγω της γήρανσης του
πληθυσμού και των διαρκώς αυξανόμενων δημοσιονομικών περιορισμών της περασμένης δεκαετίας.
Το 2016 τα άτομα ηλικίας τουλάχιστον 65 ετών αντιστοιχούσαν στο 19,2 % του πληθυσμού της ΕΕ,
στοιχείο που υποδηλώνει αύξηση κατά 2,4 % σε σύγκριση με τα προ 10ετίας δεδομένα. Λαμβάνοντας
υπόψη αυτές τις δημογραφικές αλλαγές, το ποσοστό αυτό προβλέπεται να αυξηθεί περαιτέρω τα
επόμενα χρόνια, οξύνοντας πιθανώς τις ανισότητες που υφίστανται στον τομέα της υγείας στην ΕΕ.
Ο έλεγχος θα περιλαμβάνει επισκέψεις στη Δανία, τη Σουηδία, τις Κάτω Χώρες, την Ιταλία και τη
Λιθουανία. Η σχετική έκθεση αναμένεται να δημοσιευθεί το πρώτο εξάμηνο του 2019.
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EL
Σημείωμα προς τους συντάκτες
Η παροχή χρηματοδότησης από την ΕΕ για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη προέρχεται
πρωτίστως από το δεύτερο (2008-2013) και το τρίτο (2014-2020) πρόγραμμα για την υγεία, τα οποία
αντιπροσωπεύουν δαπάνες ύψους 64 εκατομμυρίων ευρώ κατά μέσο όρο ετησίως για ζητήματα που
σχετίζονται με την υγεία. Το πρόγραμμα για την υγεία υποστηρίζει «δράσεις που απαιτούνται ή
συμβάλλουν στην εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για […] τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη».
Στα συγχρηματοδοτούμενα είδη δράσεων περιλαμβάνονται έργα συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ, δράσεις
που αναλαμβάνουν από κοινού οι υγειονομικές αρχές των κρατών μελών, δράσεις που αφορούν τη
λειτουργία σχετικών ΜΚΟ και η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς.
Η προηγούμενη έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στον τομέα αυτό ήταν η ειδική έκθεση
αριθ. 28/2016, με τίτλο «Αντιμετώπιση των σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας στην ΕΕ:
έχουν γίνει σημαντικά βήματα αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα», η οποία δημοσιεύθηκε τον
Δεκέμβριο του 2016.
Σκοπός του παρόντος δελτίου Τύπου είναι η παρουσίαση των κύριων μηνυμάτων του δελτίου ελέγχου του
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το πλήρες κείμενο του δελτίου ελέγχου διατίθεται στον ιστότοπο του
ΕΕΣ eca.europa.eu.
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