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Revizorji EU preučujejo čezmejno zdravstveno varstvo
Evropsko računsko sodišče opravlja revizijo ureditev čezmejnega zdravstvenega varstva v EU. Revizorji
bodo preučili spremljanje uveljavljanja zakonodaje EU o dostopu do čezmejnega zdravstvenega varstva,
ki ga izvaja Komisija, in njeno podporo zanj, do zdaj dosežene rezultate za paciente ter uspešnost okvira
EU za financiranje in financiranih ukrepov. V revizijo bo vključen tudi sektor e-zdravja, na katerem se za
izboljšanje zagotavljanja zdravstvenega varstva in zdravja državljanov uporablja informacijska
tehnologija. Danes so revizorji za bralce, ki jih zanima ta tema, objavili tudi informativni dokument o
sistemu EU za čezmejno zdravstveno varstvo.
Pomemben cilj zdravstvene politike EU je zagotoviti pacientom pravico do dostopa do varnega in
visokokakovostnega zdravstvenega varstva, vključno z zdravstvenim varstvom prek nacionalnih meja v EU,
ter pravico do povračila stroškov za to zdravstveno varstvo. To je tudi eno od načel notranjega trga.
„Čeprav večina pacientov v EU izkorišča zdravstveno varstvo v svoji državi, pa je v nekaterih primerih
najlaže dosegljivo in najustreznejše zdravstveno varstvo morda na voljo v drugi državi članici,“ je izjavil član
Evropskega računskega sodišča Janusz Wojciechowski, pristojen za revizijo. „To povzroča zapletene
probleme za paciente, zdravstvene sisteme in strokovnjake v zdravstvu.“
Starajoče se prebivalstvo in vse večje proračunske omejitve v zadnjem desetletju povzročajo pritisk na
sisteme zdravstvenega varstva v Evropi. Leta 2016 je delež oseb, starih 65 let ali več, znašal 19,2 %
prebivalstva EU, kar je 2,4-odstotno povečanje glede na stanje deset let prej. Glede na te demografske
spremembe se bo po napovedih ta delež v prihodnjih letih še povečal, zaradi česar bi se lahko povečale tudi
neenakosti na področju zdravja v EU.
Revizorji bodo obiskali Dansko, Švedsko, Nizozemsko, Italijo in Litvo. Pričakuje se, da bo to poročilo
objavljeno v prvi polovici leta 2019.

Pojasnila za urednike
Sredstva EU za čezmejno zdravstveno varstvo se zagotavljajo predvsem iz drugega (2008–2013) in tretjega
(2014–2020) programa ukrepov na področju zdravja, poraba za problematiko v zvezi z zdravjem pa znaša
povprečno 64 milijonov EUR na leto. Podpirajo se ukrepi, ki so potrebni za izvajanje zakonodaje Unije na
področju čezmejnega zdravstvenega varstva ali ki prispevajo k njemu. Sofinancirani ukrepi vključujejo
projekte sodelovanja na ravni EU, ukrepe, ki jih skupaj izvajajo zdravstveni organi držav članic, ukrepe,
povezane z delovanjem nevladnih organizacij, ter sodelovanje z mednarodnimi organizacijami.
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Prejšnje poročilo Evropskega računskega sodišča o tej temi, in sicer Posebno poročilo št. 28/2016 –
Spopadanje z resnimi čezmejnimi nevarnostmi za zdravje v EU: narejeni so bili pomembni koraki, vendar je
treba storiti več, je bilo objavljeno decembra 2016.
Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila informativnega dokumenta, ki ga je
pripravilo Evropsko računsko sodišče. Cel informativni dokument je na voljo na www.eca.europa.eu.
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