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ES auditoriai nagrinės tarpvalstybinę sveikatos priežiūrą
Europos Audito Rūmai šiuo metu atlieka tarpvalstybinės sveikatos priežiūros priemonių Europos
Sąjungoje auditą. Auditoriai išnagrinės, kaip Europos Komisija stebi ES teisės aktų, susijusių su prieiga
prie tarpvalstybinės sveikatos priežiūros, įgyvendinimą ir kaip jam teikia paramą, kokie iki šio laiko buvo
pasiekti rezultatai pacientų labui ir koks yra ES finansavimo sistemos ir finansuojamų veiksmų
veiksmingumas. Auditas taip pat apims e. sveikatos sektorių, kuriame taikomos informacinės
technologijos, siekiant pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir piliečių sveikatą. Auditoriai
šiandien paskelbė aiškinamąjį pranešimą dėl ES tarpvalstybinės sveikatos priežiūros sistemos, kaip
informacijos šaltinį besidomintiems šia tema.
Svarbus ES sveikatos politikos tikslas yra užtikrinti pacientų teises gauti saugią ir aukštos kokybės sveikatos
priežiūrą – įskaitant peržengus nacionalines sienas teikiamas paslaugas Europos Sąjungoje – bei jų teisę už
tokią sveikatos priežiūrą gauti kompensaciją. Tai taip pat yra vienas iš vidaus rinkos principų.
„Nors dauguma pacientų Europos Sąjungoje sveikatos priežiūros paslaugas gauna savo valstybėje, kai
kuriais atvejais lengviausiai prieinama arba labiausiai tinkama priežiūra gali būti suteikta kitoje valstybėje
narėje, – teigia už auditą atsakingas Europos Audito Rūmų narys Janusz Wojciechowski. – Todėl iškyla
sudėtingų klausimų pacientams, sveikatos sistemoms ir sveikatos profesionalams.“
Sveikatos priežiūros sistemos Europoje patiria didelį spaudimą dėl senstančių gyventojų ir dėl pastarąjį
dešimtmetį didėjusių biudžeto apribojimų. 2016 m. 65 metų ir vyresni žmonės sudarė 19,2 % ES gyventojų,
o tai yra 2,4 % daugiau nei prieš 10 metų. Atsižvelgiant į šiuos demografinius pokyčius, prognozuojama, kad
ši dalis toliau didės dar ne vienus metus, todėl sveikatos netolygumai visoje ES gali dar labiau išryškėti.
Auditas apims vizitus į Daniją, Švediją, Nyderlandus, Italiją ir Lietuvą. Tikimasi, kad ši ataskaita bus
paskelbta pirmoje 2019 m. pusėje.

Pastabos leidėjams
ES finansavimas tarpvalstybinei sveikatos priežiūrai visų pirma teikiamas pagal antrą (2008–2013 m.) ir
trečią (2014–2020 m.) sveikatos programas, iš kurių su sveikata susijusiems klausimams vidutiniškai
skiriama 64 milijonai eurų per metus. Sveikatos programa remia „veiksmus […] tarpvalstybinės sveikatos
priežiūros srityje, kurie privalomi pagal Sąjungos teisės aktus arba prisideda prie jų įgyvendinimo“. Keletas
bendrai finansuojamų veiksmų rūšių yra bendradarbiavimo ES lygmeniu projektai, valstybių narių sveikatos
institucijų kartu vykdomi veiksmai, su NVO veikla ir bendradarbiavimu su tarptautinėmis organizacijomis
susiję veiksmai.
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Europos Audito Rūmų šioje srityje paskelbta ankstesnė ataskaita – Specialioji ataskaita Nr. 28/2016
„Tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai valdymas Europos Sąjungoje: imtasi reikšmingų priemonių,
tačiau reikia nuveikti daugiau“ buvo paskelbta 2016 m. gruodžio mėn.
Šio pranešimo spaudai tikslas – pateikti Europos Audito Rūmų aiškinamojo pranešimo pagrindines mintis.
Visą pranešimo tekstą rasite eca.europa.eu.
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