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Curtea de Conturi Europeană va examina asistența
medicală transfrontalieră
Curtea de Conturi Europeană desfășoară un audit cu privire la regimurile de asistență medicală
transfrontalieră în UE. Aceasta va examina monitorizarea efectuată de Comisia Europeană și sprijinul
acordat de aceasta pentru punerea în aplicare a legislației UE privind accesul la asistență medicală
transfrontalieră, rezultatele obținute până în prezent pentru pacienți și eficacitatea cadrului de finanțare
al Uniunii Europene și a acțiunilor finanțate. Auditul va include, de asemenea, sectorul eSănătate, în care
tehnologia informației este utilizată pentru îmbunătățirea furnizării asistenței medicale și a sănătății
cetățenilor. Curtea a publicat astăzi o notă de informare cu privire la sistemul de asistență medicală
transfrontalieră din UE ca sursă de informare pentru persoanele interesate de acest subiect.
Un obiectiv important al politicii UE în materie de sănătate este asigurarea respectării dreptului pacienților
de a avea acces la asistență medicală sigură și de bună calitate – inclusiv dincolo de frontierele naționale în
interiorul UE – și a dreptului acestora de a le fi rambursat costul unei astfel de asistențe medicale. Acesta
reprezintă, de asemenea, unul dintre principiile pieței interne.
„Deși majoritatea pacienților din UE primesc asistența medicală necesară în țara lor, în unele situații, cea
mai accesibilă sau adecvată îngrijire poate fi disponibilă într-un alt stat membru”, a afirmat domnul Janusz
Wojciechowski, membrul Curții de Conturi Europene responsabil de acest audit. „Acest lucru ridică
probleme complexe pentru pacienți, pentru sistemele de sănătate și pentru profesioniștii din domeniul
sănătății.”
Sistemele de sănătate din Europa se află sub presiune din cauza îmbătrânirii populației și a constrângerilor
bugetare din ce în ce mai mari din ultimul deceniu. În 2016, persoanele în vârstă de 65 de ani sau peste
reprezentau 19,2 % din populația UE, o creștere de 2,4 % față de acum 10 ani. Având în vedere aceste
schimbări demografice, se preconizează că procentul menționat va continua să crească în următorii ani,
existând posibilitatea agravării inegalităților în domeniul sănătății la nivelul UE.
Auditul va include vizite în Danemarca, Suedia, Țările de Jos, Italia și Lituania. Se estimează că raportul va fi
publicat în prima jumătate a anului 2019.

Note către editori
Finanțarea UE pentru asistența medicală transfrontalieră provine în principal din al doilea program în
domeniul sănătății (2008-2013) și din al treilea program în domeniul sănătății (2014-2020), care reprezintă
cheltuieli medii de 64 de milioane de euro pe an pentru probleme legate de sănătate. Programul în
domeniul sănătății sprijină „acțiuni necesare în conformitate cu legislația Uniunii sau care contribuie la
punerea în aplicare a acesteia în domeniul […] asistenței medicale transfrontaliere”. Tipurile de acțiuni
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cofinanțate includ proiecte de cooperare la nivelul UE, acțiuni întreprinse în comun de autoritățile sanitare
din statele membre, acțiuni legate de funcționarea ONG-urilor și cooperarea cu organizații internaționale.
Raportul anterior al Curții de Conturi Europene în acest domeniu, și anume Raportul special nr. 28/2016
intitulat „Gestionarea amenințărilor transfrontaliere grave la adresa sănătății în UE: au fost făcuți pași
importanți în acest sens, dar sunt necesare eforturi suplimentare”, a fost publicat în decembrie 2016.
Scopul acestui comunicat de presă este să prezinte mesajele principale ale notei de informare publicate de
Curtea de Conturi Europeană. Textul integral al notei este disponibil la adresa eca.europa.eu.
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