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ELi audiitoritel on kavas uurida piiriülest tervishoidu
Euroopa Kontrollikoda viib läbi auditit piiriüleste tervishoiuteenuste kohta ELis. Audiitorid analüüsivad
Euroopa Komisjoni järelevalve- ja toetusmehhanisme ELi piiriülest tervishoidu käsitlevate õigusaktide
jõustamiseks, tänaseks patsientide jaoks saavutatud tulemusi ning ELi rahastamisraamistiku ja
finantseeritud meetmete tulemuslikkust. Audit hõlmab ka e-tervise sektorit, kus kasutatakse
tervishoiuteenuste osutamise ja inimeste tervise parandamiseks infotehnoloogiat. Täna avaldasid
audiitorid taustdokumendi ELi piiriülese tervishoiusüsteemi kohta, mis pakub asjast huvitatutele rohkem
teavet.
ELi tervishoiupoliitika üks olulisi eesmärke on tagada patsientide juurdepääs turvalisele ja kvaliteetsele
tervishoiule – sealhulgas piiriülesele tervishoiule ELi liikmesriikides – ning õigus sellise tervishoiuteenuse
kulude hüvitamisele. See on ka üks siseturu põhimõtteid.
„Ehkki suurem osa patsiente saab arstiabi enda koduriigis, esineb olukordi, kus kõige kättesaadavam või
asjakohasem lahendus on tervishoiuteenuse kasutamine mõnes teises liikmesriigis,“ ütles aruande eest
vastutav kontrollikoja liige Janusz Wojciechowski. „See tekitab keerulisi küsimusi nii patsientide,
tervishoiusüsteemide kui tervishoiutöötajate jaoks.“
Euroopa tervishoiusüsteemidele on viimasel kümnel aastal survet avaldanud rahvastiku vananemine ja
suurenenud eelarvepiirangud. 2016. aastal moodustasid 65-aastased ja vanemad ELi elanikkonnast 19,2%,
mis on 2,4% rohkem kui 10 aastat varem. Neid demograafilisi muutusi arvestades prognoositakse selle
osakaalu jätkuvat suurenemist tulevastel aastatel, mis võib tervishoiualast ebavõrdsust ELis süvendada.
Auditi käigus külastatakse Taanit, Rootsit, Madalmaid, Itaaliat ja Leedut. Aruanne on kavas avaldada 2019.
aasta teises pooles.

Toimetajatele
EL rahastab piiriülest tervishoidu peamiselt teisest (2008–2013) ja kolmandast (2014–2020)
terviseprogrammist, mille raames eraldatakse tervishoiuga seotud valdkondadele keskmiselt 64 miljonit
eurot aastas. Terviseprogrammist saavad toetust „meetmed, mida nõutakse liidu õigusaktidega või mis
aitavad liidu õigusakte rakendada [---] piiriüleses tervishoius“. Kaasrahastatud meetmed on näiteks
koostööprojektid ELi tasandil, liikmesriigi tervishoiuasutuste ühiselt võetud meetmed, valitsusväliste
organisatsioonide toimimisega seotud tegevus ja koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega.
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Euroopa Kontrollikoja eelmine selleteemaline aruanne, eriaruanne nr 28/2016: „Tõsiste piiriüleste
terviseohtudega tegelemine ELis: palju on juba tehtud, ent võtta tuleb veel täiendavaid meetmeid“ avaldati
2016. aasta detsembris.
Pressiteate eesmärk on edastada Euroopa Kontrollikoja taustdokumendi põhisõnumid. Taustdokument on
tervikuna kättesaadav aadressil www.eca.europa.eu.
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