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Unijni kontrolerzy zbadają system transgranicznej opieki
zdrowotnej
Europejski Trybunał Obrachunkowy przeprowadza obecnie kontrolę dotyczącą systemu transgranicznej
opieki zdrowotnej w UE. Kontrolerzy przeanalizują monitorowanie i wsparcie zapewniane przez Komisję
Europejską w celu wdrożenia w życie unijnych przepisów dotyczących dostępu do transgranicznej opieki
zdrowotnej, osiągnięte dotychczas rezultaty z punktu widzenia pacjentów, a także skuteczność unijnych
ram finansowania i działań objętych finansowaniem. Kontrola obejmie ponadto swoim zakresem sektor
e-zdrowia, w którym wykorzystuje się systemy informatyczne, aby poprawić świadczenie opieki
zdrowotnej i zdrowie obywateli. Kontrolerzy opublikowali dziś dokument informacyjny na temat
unijnego systemu transgranicznej opieki zdrowotnej, będący źródłem informacji dla osób
zainteresowanych tym zagadnieniem.
Jednym z istotnych celów unijnej polityki zdrowotnej jest zapewnienie pacjentom prawa dostępu do
bezpiecznych usług opieki zdrowotnej wysokiej jakości – w tym usług świadczonych transgranicznie
w obrębie UE – a także prawa do zwrotu kosztów za takie usługi. Stanowi to również jedną z zasad rynku
wewnętrznego.
– Choć większość pacjentów w UE korzysta z opieki zdrowotnej w swoim własnym kraju, w pewnych
sytuacjach może się zdarzyć, że najbardziej odpowiednie usługi będą dostępne w innym państwie
członkowskim – powiedział Janusz Wojciechowski, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego
odpowiedzialny za tę kontrolę. – Takie przypadki stanowią źródło komplikacji zarówno dla pacjentów, jak
i dla systemów opieki zdrowotnej i pracowników służby zdrowia.
Systemy opieki zdrowotnej w Europie są nadmiernie obciążone ze względu na starzenie się społeczeństwa
i coraz większe ograniczenia budżetowe w minionym dziesięcioleciu. W 2016 r. osoby w wieku co najmniej
65 lat stanowiły 19,2% populacji UE, co oznacza wzrost o 2,4% w porównaniu z sytuacją sprzed 10 lat.
Z prognoz wynika, że z uwagi na zmiany demograficzne odsetek ten w nadchodzących latach będzie się
zwiększał, co może przyczyniać się do wzrostu nierówności w zakresie zdrowia między krajami UE.
W ramach kontroli przeprowadzone zostaną wizyty w Danii, Szwecji, Niderlandach, we Włoszech i na
Litwie. Odnośne sprawozdanie ma zostać opublikowane w pierwszej połowie 2019 r.
Informacje dla redaktorów
Środki unijne przeznaczone na transgraniczną opiekę zdrowotną pochodzą przede wszystkim z drugiego
(2008-2013) i trzeciego (2014-2020) Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia, w ramach których średnie
wydatki na kwestie zdrowotne wynoszą 64 mln euro rocznie. Ze środków programu wspierane są „działania
wymagane w ramach prawodawstwa Unii lub przyczyniające się do jego wykonywania w dziedzinie […]
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transgranicznej opieki zdrowotnej”. Współfinansowaniem objęte są m.in. projekty promujące współpracę
na szczeblu UE, działania podejmowane wspólnie przez organy służby zdrowia państw członkowskich,
działania związane z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz współpraca z organizacjami
międzynarodowymi.
Poprzednie sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w tym obszarze, sprawozdanie
specjalne nr 28/2016 pt.: „Postępowanie w obliczu poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia w UE –
podjęto istotne działania, lecz konieczne są dalsze kroki”, zostało opublikowane w grudniu 2016 r.
Niniejszy komunikat prasowy stanowi streszczenie dokumentu informacyjnego opublikowanego przez
Europejski Trybunał Obrachunkowy. Pełny tekst dokumentu dostępny jest na stronie eca.europa.eu.
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