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Τα κράτη – µέλη τη Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιµετωπίζουν ολοένα τις αυξανόµενες προκλήσεις 
στον τοµέα της παροχής υγειονοµικών υπηρεσιών, οι οποίες σε µεγάλο βαθµό οφείλονται και στη 
δηµογραφική γήρανση. 
 
Η Ελλάδα χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής για την παρούσα διαβούλευση, καθώς και το 
γεγονός ότι δίνεται η ευκαιρία να διευκρινιστούν θέµατα που σχετίζονται µε το δικαίωµα των 
πολιτών της Ε.Ε. στην υγειονοµική περίθαλψη, θεωρώντας ότι ορισµένα από αυτά θα πρέπει να 
ρυθµιστούν και να µην αποτελούν απλώς το αντικείµενο µιας συνεργασίας ή ερµηνευτικών 
επικοινωνιών. Για το λόγο αυτό, η Ελλάδα είναι πολύ θετική στην πρωτοβουλία της Επιτροπής να 
συζητήσει µαζί µε τα άλλα κράτη - µέλη τη µελλοντική δράση της Κοινότητας στις υπηρεσίες της 
υγειονοµικής περίθαλψης. 
 
Η Ελλάδα υποστηρίζει επίσης την πρωτοβουλία αυτή µε γνώµονα τη σκέψη ότι είναι προτιµότερο 
να τεθεί σε ισχύ ένα κατάλληλα δοµηµένο σύστηµα, σύµφωνα µε το οποίο οι πολίτες θα µπορούν 
να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας άλλων κρατών - µελών, παρά να αναπτυχθεί εκ των 
πραγµάτων ένα νέο σύστηµα, που θα στηρίζεται κατά βάση σε δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες 
αναγκαστικά θα προκύψουν λόγω της έλλειψης ενός τέτοιου δοµηµένου συστήµατος. 
 
Η Ελλάδα υπογραµµίζει ότι το έγγραφο ρητά επισηµαίνει ότι αυτή η πιθανή κοινοτική δράση δεν 
θα προϋποθέτει την εναρµόνιση των εθνικών συστηµάτων υγείας ή της κοινωνικής ασφάλισης. Η 
αποκλειστική ευθύνη των κρατών - µελών για τα εθνικά συστήµατα υγειονοµικής περίθαλψης θα 
πρέπει να γίνει σεβαστή και σε καµία περίπτωση να µην επιτραπεί να τρωθεί. 
 
Κατά την εφαρµογή των κοινοτικών διατάξεων για την ελεύθερη µετακίνηση, τον ανταγωνισµό, 
την κρατική βοήθεια κ.λπ. θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ο συγκεκριµένος χαρακτήρας του κάθε 
εθνικού συστήµατος υγειονοµικής περίθαλψης. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, θα πρέπει να επιδειχθεί 
προσοχή ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης εφαρµογή των αρχών της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας. 
 
Η Ελλάδα θεωρεί ότι σε ένα µελλοντικό σύστηµα η Επιτροπή θα πρέπει να εστιάσει την προσοχή 
της σε θέµατα που είναι κοινά για τα κράτη - µέλη και όπου υπάρχει µια σαφής ανάγκη για 
δηµιουργία κοινών κανόνων και αυξηµένη κατοχύρωση των αξιών. Η οποιαδήποτε πιθανή 
µελλοντική κοινοτική δράση δύναται να στοχεύει στη διασφάλιση της σαφήνειας για το τι ισχύει 
για τους πολίτες που θα αναζητήσουν υγειονοµική φροντίδα ή εργασία στις υγειονοµικές υπηρεσίες 
ενός άλλου κράτους - µέλους, την όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ασφάλεια των ασθενών καθώς και 
να περιγράφει τις προσπάθειες που τα κράτη - µέλη έχουν την ευθύνη να καταβάλουν για την 
επίτευξη της καλύτερης δυνατής ποιότητας και τη βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης στις 
υγειονοµικές υπηρεσίες της χώρας τους. 
 

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
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Η διασυνοριακή κινητικότητα στην Ελλάδα αφορά την υγειονοµική περίθαλψη κυρίως των 
επισκεπτών βραχείας διάρκειας και των Ευρωπαίων πολιτών, που έχουν εγκατασταθεί στην 
Ελλάδα και λαµβάνουν την υγειονοµική περίθαλψη επί ίσοις όροις µε τους Έλληνες πολίτες και για 
λογαριασµό της χώρας που είναι ασφαλισµένοι. 
 
Κατά τη διακίνηση των Ευρωπαίων πολιτών εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρέχεται µε βάση 
τους κοινοτικούς κανονισµούς η δυνατότητα πρόσβασής τους σε υπηρεσίες αναγκαίας περίθαλψης 
στο κράτος υποδοχής, εφόσον έχουν θεµελιώσει το αντίστοιχο δικαίωµα στο κράτος της µόνιµης 
διαµονής τους. Όλοι λοιπόν οι κοινοτικοί υπήκοοι για την ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή 
περίθαλψή τους απαιτείται να προσκοµίζουν στη Μονάδα Υγείας από την οποία ζητούν τις 
υπηρεσίες της, την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας. ∆ικαιούχοι αυτής είναι µόνο οι 
κάτοχοι βιβλιαρίου ασφαλιστικού φορέα. Οι κάτοχοι της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης 
Ασθένειας έχουν απευθείας πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας στο κράτος υποδοχής και ο 
ασφαλιστικός φορέας του τόπου διαµονής του κατόχου της κάρτας καταβάλλει τη δαπάνη 
νοσηλείας στο κράτος υποδοχής. Αρµόδια αρχή για την παρακολούθηση της υλοποίησης της 
Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας στην Ελλάδα είναι το ΙΚΑ, αρχή η οποία διαθέτει και 
τα σχετικά στοιχεία που αναφέρονται στον αριθµό των Ευρωπαίων πολιτών που εξυπηρετούνται, 
το κόστος νοσηλείας αυτών, καθώς και τυχόν νοµικές διευκρινίσεις που απαιτούνται. 
 
Είναι σηµαντικό να παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε πολίτη της Ε. Ε. να µπορεί να τύχει 
υγειονοµικής περίθαλψης σε άλλο κράτος - µέλος της Ε. Ε. τα έξοδα της οποίας θα επιβαρύνουν 
τον ασφαλιστικό οργανισµό του ασθενούς. Είναι επίσης αναγκαίο να ενηµερώνονται και οι 
υγειονοµικές υπηρεσίες κάθε κράτους - µέλους, αλλά πρέπει επίσης να παρέχεται η δυνατότητα 
ενηµέρωσης κάθε ασθενούς από άλλη χώρα και, ει δυνατόν, στη γλώσσα του, η οποία θα 
αναφέρεται στη δυνατότητα πρόσβασής του σε υπηρεσίες υγείας. 
 
Σήµερα, η παροχή διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης για τους επισκέπτες βραχείας 
διάρκειας δεν φαίνεται να επηρεάζει σηµαντικά τον τοµέα της δηµόσιας υγείας στην Ελλάδα. 
Εντούτοις, ο αυξανόµενος όµως αριθµός των µόνιµα εγκατεστηµένων Ευρωπαίων πολιτών που 
κάνουν χρήση των δηµοσίων υγειονοµικών υπηρεσιών, οι πιέσεις των επαγγελµατιών προς το 
υπάρχον σύστηµα, µπορούν να δηµιουργήσουν οργανωτικά προβλήµατα. Αυτό το ζήτηµα θα 
πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψη στο µέλλον. 
 
Πρέπει επίσης να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι ο αριθµός πολιτών που θα επιδιώξει τη διασυνοριακή 
υγειονοµική περίθαλψη προβλέπεται να αυξηθεί στο µέλλον, ανάλογα µε την εξοικείωση των 
πολιτών µε τα συστήµατα υγείας των άλλων κρατών - µελών. Με τη συνεχή εξέταση του 
ζητήµατος αυτού, τον σωστό προγραµµατισµό, τον προσδιορισµό των διαδικασιών που σχετίζονται 
µε τους πολίτες και τον προσδιορισµό των λογικών στρατηγικών είναι δυνατό να αποσοβηθούν 
ανεπιθύµητες καταστάσεις σε ό,τι αφορά την ανθεκτικότητα ενός εθνικού συστήµατος 
υγειονοµικής περίθαλψης. 
 
 
 
 
 
 

2.1. Ποιος είναι ο σηµερινός αντίκτυπος (σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό 
επίπεδο) της διασυνοριακής περίθαλψης για την προσβασιµότητα, την 
ποιότητα και την οικονοµική βιωσιµότητα των συστηµάτων υγειονοµικής 
περίθαλψης και πως ενδέχεται να εξελιχθεί στο µέλλον; 
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Η Ελλάδα θεωρεί πως θέµατα που πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής, διευκρινήσεων και 
ρύθµισης για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας και αποτελεσµατικής υγειονοµικής περίθαλψης 
αποτελούν τα παρακάτω: 
 

• Ο προσδιορισµός των δικαιούχων της αποζηµίωσης από ένα κράτος - µέλος και οι όροι 
αυτής, όσον αφορά στην προγραµµατισµένη και στην επείγουσα περίθαλψη, η σχετική 
ταχύτητα εξυπηρέτησης αυτών, ανάλογα µε το αν το περιστατικό θα είναι έκτακτο ή χρόνιο, 
καθώς επίσης και ο σαφής προσδιορισµός της διαδικασίας για την παραποµπή του ασθενή 
σε µια άλλη χώρα και του δικαιώµατος να προβεί σε διοικητικές ενέργειες σε περίπτωση 
απόρριψης (π.χ. υποβολή ένστασης σε περίπτωση άρνησης αποδοχής περίθαλψης, κ.λ.π.). 

• Σαφής προσδιορισµός των δαπανών από τις υγειονοµικές υπηρεσίες που θα αποζηµιώνουν, 
εξέταση και ανάλυση των περιπτώσεων αποζηµίωσης ή αξίωσης απόδοσης των δαπανών, 
καθώς και προσδιορισµός της διαδικασίας της πληρωµής, του τρόπου και του απαιτούµενου 
χρόνου για την απόδοση των δαπανών µέσω του εθνικού σχεδίου υγειονοµικής ασφάλισης 
ή και απευθείας στα άτοµα 

• Το κάθε κράτος µέλος να είναι αρµόδιο για την ασφάλεια των ασθενών του και την 
επίβλεψη τους. Σε ό,τι αφορά την εγγύηση της ασφάλειας σε περίπτωση διασυνοριακής 
περίθαλψης, το ζήτηµα αυτό θα πρέπει να ρυθµίζεται αποκλειστικά και µόνο από το κράτος 
που παρέχει τις υπηρεσίες υγείας. Με δεδοµένες τις διαφορές των συστηµάτων υγείας σε 
κάθε κράτος - µέλος και το πολύπλοκο θεσµικό πλαίσιο που ρυθµίζει τα θέµατα 
αποζηµιώσεων, κάθε προσπάθεια οµογενοποίησης θα είναι αφενός εξαιρετικά δύσκολη και 
αφετέρου πιθανόν να δηµιουργήσει γραφειοκρατικές δοµές. 

• Ο ποιοτικός έλεγχος των παρεχόµενων υγειονοµικών υπηρεσιών και η εντατικότερη 
συνεργασία για τη βελτίωση της ποιότητας στην υγειονοµική περίθαλψη σε όλη την Ένωση.   

• Η ανάγκη προσδιορισµού του χρόνου αναµονής πριν ο ασθενής αναζητήσει υγειονοµική 
περίθαλψη σε άλλη χώρα. 

• Η µελλοντική καθιέρωση ενός επαρκώς οριοθετηµένου θεσµικού πλαισίου που θα αφορά 
στον τοµέα της ηλεκτρονικής υγείας για την κάλυψη των αυξανόµενων αναγκών. Οι 
ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων, οι οποίες, ενδεχοµένως µέσω Ευρωπαϊκής Κάρτας 
Ασφάλισης, θα µπορούν να παρέχουν πληροφορίες για την κατάσταση υγείας των ασθενών, 
ώστε να τίθεται ταχύτερα και ασφαλέστερα η διάγνωση και εποµένως να αυξηθούν οι 
πιθανότητες παροχής ορθής και ταχείας θεραπείας. 

• Ο σαφής προσδιορισµός των υποχρεώσεων των κρατικών υπηρεσιών υγείας, 
πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας ή τριτοβάθµιας. 

• Η διαχείριση ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων των µετακινούµενων ασθενών καθώς και 
ο προσδιορισµός των δικαιωµάτων των ασθενών όπως π.χ. παροχή πληροφοριών στους 
ασθενείς προκειµένου να αποφασίσουν που θα πρέπει να απευθυνθούν. Σε ότι αφορά το 
χειρισµό των ιατρικών αρχείων και τη µεταφορά πληροφοριών για τους ασθενείς µεταξύ 
των κρατών - µελών, είναι σηµαντικό να διασφαλιστεί η ανάγκη του ασθενούς για το 
απόρρητο και η δυνατότητά να παρέχει συγκατάθεση για την επεξεργασία των 
πληροφοριών. Είναι σηµαντικό επίσης να καθοριστεί ποιος θα έχει πρόσβαση και σε ποιο 
επίπεδο, καθώς και το είδος των πληροφοριών που θα παρασχεθούν στους ασθενείς, 
προκειµένου να λάβουν την κατάλληλη υγειονοµική περίθαλψη. 

• Ξεκάθαρη πληροφόρηση των ασθενών προκειµένου να αισθάνονται ασφαλείς για την 
υγειονοµική περίθαλψή τους στο εξωτερικό. Θα πρέπει από κοινού η χώρα που 

2.2. Ποιες ειδικές νοµικές διευκρινίσεις και ποιες πρακτικές πληροφορίες 
απαιτούνται και από ποιους (π.χ. αρχές, αγοραστές, πάροχοι, ασθενείς) για να 
εξασφαλίζεται ασφαλής, υψηλής ποιότητας και αποτελεσµατική διασυνοριακή 
υγειονοµική περίθαλψη;  
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αποζηµιώνει, η χώρα που παρέχει την υγειονοµική περίθαλψη και οι παροχείς της 
τελευταίας να έχουν την ευθύνη για την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών στους 
ασθενείς και να επαφίεται σε κάθε κράτος ο τρόπος, µε το οποίο θα παρέχονται οι 
πληροφορίες αυτές και τι θα καλύπτουν.  

• Προσδιορισµός της ευθύνης και των υποχρεώσεων των εργαζοµένων στις υπηρεσίες 
υγειονοµικής περίθαλψης. Οι πάροχοι υγειονοµικής περίθαλψης πρέπει να έχουν την 
ευθύνη να για την συνεχή κατάρτιση και ενηµέρωση των εργαζοµένων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Η Ελλάδα υποστηρίζει τη θέση ότι η χώρα στην οποία παρέχεται η περίθαλψη είναι αυτή που έχει 
και την πλήρη ευθύνη για την ποιότητα και τον προγραµµατισµό της υγειονοµικής περίθαλψης 
καθώς επίσης και για το σύστηµα αντιµετώπισης τυχόν περιστατικών τραυµατισµών των ασθενών. 
 
Η Ελλάδα επίσης θεωρεί ότι κάθε κράτος µέλος πρέπει να έχει την αρµοδιότητα για την 
εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής ποιότητας των υπηρεσιών υγείας που παρέχει και στους 
πολίτες τρίτου κράτους όπως είναι υποχρεωµένο να παρέχει στους πολίτες άλλου κράτους - µέλους 
της Ε.Ε. τις υπηρεσίες που παρέχει και στους δικούς του πολίτες. Το σύστηµα υποβολής 
παραπόνων και επιστροφής εξόδων ίσως θα πρέπει να ρυθµιστεί σε κεντρικό επίπεδο από την Ε. Ε. 
και να αποτελέσει εσωτερικό δίκαιο των κρατών - µελών. 
 
Η χώρα που αποζηµιώνει για την παροχή υπηρεσιών σε άλλο κράτος µέλος δεν είναι υπεύθυνη, 
εκτός εάν συµφωνηθεί διαφορετικά, για το περιεχόµενο της υγειονοµικής περίθαλψης και για 
οποιαδήποτε ζηµιά στους ασθενείς. 
 
 
 
 
 
 
 
Είναι γεγονός ότι σε κάθε χώρα ισχύει διαφορετικό νοµικό σύστηµα, όσον αφορά στις 
αποζηµιώσεις για ιατρική αµέλεια. Το σύστηµα αυτό µπορεί να αφορά στην ποινική ευθύνη ή και 
στην αστική ευθύνη. Σε αρκετές χώρες το σύστηµα αποζηµιώσεων είναι αρκετά περίπλοκο και 
χρονοβόρο µέχρι ο ασθενής να λάβει αποζηµίωση. Έχει προταθεί από τις ενώσεις γιατρών της 
Ευρώπης µία αποζηµίωση µε βάση το “no fault”, κατά την οποία ο ασθενής θα αποζηµιώνεται σε 
σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα για πιθανές επιπλοκές, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι 
ιατρική ευθύνη. 
 
Η Ελλάδα υποστηρίζει την εξασφάλιση ασφαλούς και υψηλής ποιότητας υγειονοµικής περίθαλψης 
στους ασθενείς µέσα από την θεσµοθέτηση στενότερης συνεργασίας των αρµοδίων αρχών των 
κρατών - µελών για πληροφόρηση σε θέµατα επαγγελµατικής κατάστασης των επαγγελµατιών 
υγείας, πέραν των προβλεποµένων στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ για την αναγνώριση των 
επαγγελµατικών προσόντων. 
 

2.3. Ποια θέµατα (π.χ. κλινική επίβλεψη, οικονοµική ευθύνη) πρέπει να 
εµπίπτουν στην αρµοδιότητα των αρχών της κάθε χώρας ∆ιαφέρουν τα θέµατα 
αυτά ανάλογα µε τα διαφορετικά είδη διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης 
που περιγράφονται στο κεφάλαιο 2.2 ανωτέρω; 

2.4. Ποιος πρέπει να είναι ο αρµόδιος για την εγγύηση της ασφάλειας στην 
περίπτωση διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης; Αν οι ασθενείς υποστούν 
βλάβη, πως πρέπει να εξασφαλίζεται η αποζηµίωσή τους;  
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Τα θέµατα που αφορούν στην ασφάλεια των ασθενών είναι ένα από τα σηµαντικότερα συστατικά 
οποιασδήποτε πιθανής µελλοντικής νοµικής πρωτοβουλίας που θα αποσκοπεί να διευκρινίσει τι 
ισχύει για τους ασθενείς που αναζητούν περίθαλψη σε άλλο κράτος - µέλος. Εντούτοις, δεν πρέπει 
να υπάρξει καµιά κοινή θεσµική θέση που θα καθορίζει µε ποιον τρόπο πρέπει ή θα έπρεπε να 
σχεδιαστεί ένα τέτοιο σύστηµα ενώ παράλληλα η επιδίωξη ευρύτερης συνεργασίας στα ζητήµατα 
ασφάλειας των ασθενών είναι ύψιστης σηµασίας. 
 
Η Ελλάδα θεωρεί ότι το κράτος - µέλος όπου έχουν αναληφθεί τα ιατρικά µέτρα ή έχει παρασχεθεί 
η υγειονοµική περίθαλψη θα είναι αρµόδιο για την ασφάλεια των ασθενών, ανεξάρτητα από το εάν 
η παρεχόµενη περίθαλψη είναι διασυνοριακή ή όχι και ανεξάρτητα από τον τόπο προέλευσης των 
επαγγελµατιών ή του ασθενούς. 
 
Η ασφάλεια στην παροχή υγειονοµικής περίθαλψης, στην περίπτωση που ο ασθενής στέλνεται από 
το Εθνικό Σύστηµα Υγειονοµικής Ασφάλισης της χώρας του για θεραπεία σε άλλο κράτος - µέλος, 
αποτελεί ευθύνη της αρµόδιας αρχής της χώρας όπου παρέχεται η υπηρεσία. Σε περίπτωση ζηµιάς, 
η αποζηµίωση πρέπει να καλύπτεται από το Εθνικό Σύστηµα Υγειονοµικής Ασφάλισης της χώρας 
από όπου στάλθηκε ο ασθενής. Αργότερα, η απόδοση των δαπανών αποζηµίωσης πρέπει να γίνεται 
από το Εθνικό Σύστηµα Υγειονοµικής Ασφάλισης της χώρας υποδοχής προς το Εθνικό Σύστηµα 
Υγείας της χώρας που αποζηµίωσε τον ασθενή. 
 
Γενικότερα, αποσκοπώντας στη διασφάλιση των δικαιωµάτων του ασθενούς σε περίπτωση ζηµιάς, 
πρέπει να είναι υποχρεωτικό για τους παροχείς υγειονοµικής περίθαλψης να έχουν επαρκή 
ασφάλιση όσον αφορά την ευθύνη τους, σε περίπτωση που δραστηριοποιούνται διασυνοριακά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η Ελλάδα θεωρεί ότι όλοι οι πολίτες της Ε.Ε. θα πρέπει να τυγχάνουν της ίδιας αντιµετώπισης 
ανεξάρτητα από το πού επιζητούν περίθαλψη και αυτό θα πρέπει να καθοριστεί σε οποιαδήποτε 
µελλοντική κοινοτική δράση. Πρέπει να δηλώνεται επίσης ότι, κατά πρώτο λόγο, η φροντίδα θα 
πρέπει να παρέχεται στον ασθενή µε την µεγαλύτερη ανάγκη. ∆εν θα πρέπει να υπάρχει κοινό 
θεσµικό πλαίσιο για άλλες εθνικές προτεραιότητες αναφορικά µε την παροχή υγειονοµικής 
περίθαλψης, τις δαπάνες φροντίδας και σε ποιες ασθένειες πρέπει να δίνεται προτεραιότητα, κ.λπ. 
 
Σε µερικές περιοχές και για ορισµένους ιατρικούς λόγους, η διασυνοριακή περίθαλψη µπορεί να 
είναι αυξηµένη. Είναι όµως ζήτηµα του τι καλύπτει ο ασφαλιστικός οργανισµός κάθε πολίτη - 
ασθενούς. Θα µπορούσε πιθανά να υπάρχει οικονοµική αποζηµίωση για θεραπεία σε χώρες 
υποδοχής, αλλά αυτό ίσως να δηµιουργούσε οικονοµικά προβλήµατα στις περισσότερο αδύναµες 
οικονοµικά χώρες, ιδίως σε αυτές που έχουν εισέλθει πρόσφατα στην Ε. Ε., δεδοµένου ότι από 
αυτές είναι πιθανό να φεύγουν ασθενείς, αν το περιστατικό δεν είναι επείγον, για άλλες χώρες που 
θεωρείται ότι παρέχουν καλύτερη υγειονοµική περίθαλψη. Είναι ζήτηµα που πρέπει να καθοριστεί 
από την Ε. Ε., η οποία θα αποφασίσει αν θα χρειάζεται να διατεθούν οικονοµικοί πόροι για 
διασυνοριακή περίθαλψη ασθενών. 
 
Σε ότι αφορά την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης, θεωρούµε ότι ίσως θα πρέπει να υπάρξει σύνδεσή 
της µε ένα «σύγχρονο σύστηµα φακέλου ασθενούς». 
 
 

2.5. Ποιες ενέργειες χρειάζονται για να εξασφαλιστεί ότι η θεραπεία ασθενών 
από άλλα κράτη - µέλη είναι συµβατή µε την παροχή ισόρροπων ιατρικών και 
νοσοκοµειακών υπηρεσιών, προσβάσιµων σε όλους (για παράδειγµα, µέσω 
οικονοµικής αποζηµίωσης για θεραπεία σε χώρα «υποδοχής»);  
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Το ζήτηµα της ελεύθερης διακίνησης γιατρών έχει ρυθµιστεί σε ικανοποιητικό βαθµό, 
παρουσιάζονται όµως επιµέρους προβλήµατα, όπως λ.χ. η αναγνώριση ιατρικών ειδικοτήτων και 
εξειδικεύσεων, τα οποία θα µπορούσαν να επιλυθούν µε ενιαίο τρόπο για όλους τους γιατρούς της 
κοινότητας. Τα νοµοθετικά κατοχυρωµένα επαγγέλµατα, τόσο εντός όσο και εκτός του τοµέα της 
υγειονοµικής περίθαλψης, καλύπτονται από την κοινοτική νοµοθεσία µε 15 ισχύουσες οδηγίες. Σε 
ένα έτος οι οδηγίες αυτές θα αντικατασταθούν από µια ενιαία οδηγία (οδηγία 2005/36/EC του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 7 Σεπτεµβρίου 2005) αναφορικά µε την 
αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων. Η παραπάνω οδηγία πρέπει να εφαρµοστεί από τα 
κράτη - µέλη το αργότερο έως τις 20 Οκτωβρίου 2007. 
 
Στην παρούσα χρονική περίοδο η Ελλάδα δεν βλέπει την ανάγκη ενσωµάτωσης κανόνων και όρων 
για την νοµοθετική κατοχύρωση σε κοινοτικό επίπεδο. Οποιεσδήποτε πιθανές επιµέρους 
διευκρινήσεις εάν απαιτούνται µπορούν να αντιµετωπιστούν µε ερµηνευτικές ανακοινώσεις ή 
κοινές οδηγίες από την Επιτροπή θα µπορούν να αποτελέσουν τα κατάλληλα εργαλεία. 
 
∆εν απαιτείται ρύθµιση που να σχετίζεται µε τις υποχρεώσεις των επαγγελµατιών υγείας που 
παρέχουν τις υπηρεσίες σε άλλη χώρα ή σε ασθενείς από άλλες χώρες, αναφορικά µε την συνέχεια 
της θεραπείας, την υποχρέωσή τους για παροχή πληροφοριών για τον σκοπό αυτόν και τη 
συνεργασία µεταξύ των επαγγελµατιών υγείας που έχουν αναλάβει τον ασθενή. 
 
Τα κράτη - µέλη αποφασίζουν µόνα τους ποια επαγγέλµατα πρόκειται να ρυθµιστούν. Η Ελλάδα  
θεωρεί ότι υπάρχει ικανοποιητική και επαρκής νοµοθεσία για τα νοµοθετικά κατοχυρωµένα 
επαγγέλµατα. Στην περίπτωση των µη-ρυθµισµένων επαγγελµάτων στον τοµέα της υγειονοµικής 
περίθαλψης, θεωρείται σηµαντικό η οποιαδήποτε µελλοντική κοινοτική πρωτοβουλία να 
καταστήσει σαφές ότι θα εφαρµόζεται η νοµοθεσία της χώρας στην οποία παρέχεται η υγειονοµική 
περίθαλψη και να συµπεριλαµβάνει τον έλεγχο και την ευθύνη για την επαγγελµατική 
δραστηριότητα και την κατάρτιση, υπό την ευρεία έννοια. Να υπάρχει επίσης η δυνατότητα 
ρύθµισης ενός επαγγέλµατος που ήταν προηγουµένως µη-ρυθµισµένο, όταν αυτό κρίνεται 
αναγκαίο. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Η Ελλάδα θεωρεί ότι η µελλοντική νοµοθετική πρωτοβουλία θα πρέπει να ενσωµατώσει τις αρχές 
που έχουν διαµορφωθεί µέσα από τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ως 
προς την παροχή υγειονοµικής περίθαλψης από τα κράτη - µέλη µε αποδέκτες υπηρεσιών υγείας 
υπηκόους άλλων κρατών - µελών. ∆εν υπάρχει κάποιο άλλο θέµα το οποίο θα πρέπει να βελτιωθεί 
µε οποιαδήποτε θεσµική πρωτοβουλία στα πλαίσια κάθε συστήµατος υγείας ή κοινωνικής 
προστασίας. Ενδεχοµένως να χρειαστεί οδηγία της Ε.Ε. υποχρεωτική για τα κράτη - µέλη, που να 
ρυθµίζει αρχές βιοηθικής. 

2.6. Υπάρχουν περαιτέρω θέµατα - τα οποία δεν έχουν ακόµη ρυθµιστεί από την 
κοινοτική νοµοθεσία - που πρέπει να αντιµετωπιστούν στο συγκεκριµένο 
πλαίσιο των υπηρεσιών υγείας όσον αφορά την κυκλοφορία των 
επαγγελµατιών υγείας ή την εγκατάσταση των παρόχων υγειονοµικής 
περίθαλψης;  

2.7. Υπάρχουν άλλα θέµατα για τα οποία επίσης πρέπει να βελτιωθεί η 
ασφάλεια δικαίου στο πλαίσιο του κάθε ειδικού συστήµατος υγείας ή κοινωνικής 
προστασίας; Ειδικότερα, ποιες βελτιώσεις συνιστούν τα ενδιαφερόµενα µέρη 
που εµπλέκονται άµεσα στην υποδοχή ασθενών από άλλα κράτη - µέλη - π.χ. 
πάροχοι υγειονοµικής περίθαλψης και φορείς κοινωνικής ασφάλισης - ώστε να 
διευκολυνθεί η διασυνοριακή υγειονοµική περίθαλψη; 
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Όσον αφορά τα Ευρωπαϊκά ∆ίκτυα Κέντρων Αναφοράς αναγνωρίζεται η ύπαρξη σπανίων 
ασθενειών µεταδοτικού χαρακτήρα, οι οποίες περιλαµβάνονται στο πλαίσιο της δράσης του 
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Η δηµιουργία ευρωπαϊκής δικτύωσης για τέτοια κέντρα αναφοράς είναι επιθυµητή 
και θα πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τα πρότυπα δικτύων που ήδη λειτουργούν. Θα πρέπει όµως 
παράλληλα να είναι σαφής η διάκριση των διαστάσεων αυτών των δικτύων καθώς και η 
διαφοροποίηση των στόχων ανά διάσταση. Η υλοποίηση, για παράδειγµα, µίας επιδηµιολογικής 
διάστασης απαιτεί την ύπαρξη κεντρικού συντονιστικού οργάνου επιδηµιολογίας που θα πρέπει να 
εποπτεύεται από την Ε.Ε. (π.χ. Ευρωπαϊκά κέντρα για τον έλεγχο ασθενειών). Παρόµοια δίκτυα 
που ήδη λειτουργούν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (π.χ. δίκτυα αιµορραγικών πυρετών, γρίπης, δίκτυο 
αντιµικροβιακής αντοχής EARSS), επιτρέπουν τη δηµιουργία κοινών βάσεων γνώσεων µε άµεσο 
αποτέλεσµα συγκρισιµότητα δεδοµένων και δεικτών που βοηθούν στην βελτίωση της παροχής 
υγειονοµικής περίθαλψη. Είναι αρκετά δυσδιάκριτο τη στιγµή αυτή αν θα ήταν εφικτό και υπό 
ποιους όρους θα µπορούσε να λειτουργήσει µία δράση µε θεραπευτική διάσταση για κάποιες 
τέτοιες ασθένειες. Απαιτείται ειδικός σχεδιασµός για την αναγνώριση πρώτα των ειδικών κέντρων 
µε εµπειρία τα οποία θα µπορούσαν να συντονίσουν µία τέτοια προσπάθεια ώστε καταρχάς να 
αναλυθούν οι στόχοι και οι προϋποθέσεις. Ανάλογα µπορεί αν σκεφθεί κανείς και άλλες διαστάσεις 
µιας τέτοιας προσέγγισης. 
 
Οι ευρείες αποκλίσεις ανά τεχνική και αποτελέσµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 3.2.3 δεν 
µπορεί να αποδίδονται µόνο σε δυσλειτουργία των µηχανισµών αλλά και σε αληθινές διαφορές 
µεταξύ κρατών. Είναι σηµαντικό οι µηχανισµοί δηµιουργίας κοινών βάσεων γνώσεων να 
ελέγχονται µε µηχανισµούς πιστοποίησης ποιότητας. Επίσης είναι καθοριστικής σηµασίας η (µετά 
τον έλεγχο) άµεση και ελεύθερη προσβασιµότητα σε αυτές τις βάσεις όλων εκείνων των οµάδων 
ανά χώρα που θα εξασφαλίσουν τυχόν απαραίτητες παρεµβάσεις µε σεβασµό στους στόχους της 
υγειονοµικής περίθαλψης. Είναι ζήτηµα της Ε.Ε. να αποφασίσει αν θα βελτιώσει από κοινοτικούς 
πόρους τα υγειονοµικά συστήµατα των πιο αδύναµων χωρών, καθώς και την εκπαίδευση του 
ιατρικού και λοιπού υγειονοµικού προσωπικού ή αν θα διαθέσει πόρους για τη διασυνοριακή 
περίθαλψη πολιτών προς άλλα κράτη – µέλη που θεωρείται ότι διαθέτουν καλύτερα υγειονοµικά 
συστήµατα. 
 
Η Ελλάδα θεωρεί επίσης σηµαντικούς τοµείς:  

• Τη δυνατότητα δηµιουργίας Ευρωπαϊκής βάσης γνώσεων πάνω στις νέες επιστηµονικές 
εξελίξεις και τεχνικές της ιατρικής επιστήµης, µε στόχο την εξάπλωση σε επίπεδο Ε. Ε. των 
βέλτιστων ιατρικών πρακτικών. 

• Την υιοθέτηση κοινών αρχών και ενδεχοµένως θεσµοθέτηση συνεργασίας των αρµοδίων 
υγειονοµικών και κοινωνικών υπηρεσιών για την περίθαλψη και υποστήριξη ασθενών 
πληθυσµιακών οµάδων (λαθροµετανάστες, άστεγοι κ.λπ.). 

• Την παρότρυνση και ενθάρρυνση των κρατών - µελών για την ανάπτυξη των συστηµάτων 
υγείας προς τις κατευθύνσεις που υστερούν, όπως µακροχρόνια φροντίδα, µονάδες 
αποκατάστασης, ψυχική υγεία κ.λπ. 

• Την ανάληψη ευθύνης από την Κοινότητα της ενίσχυσης και επέκταση των σύγχρονων 
υποδοµών, όπως οι υπηρεσίες τηλεϊατρικής κ.λπ. 

• Τη συζήτηση αναφορικά µε τα πρότυπα και τους δείκτες σε σχέση µε την ποιότητα καθώς 
επίσης για το ποιες µέθοδοι είναι αποτελεσµατικές και να περιλάβει επίσης τη συνεργασία 
στην ποιότητα, τους ποιοτικούς δείκτες και την υγειονοµική περίθαλψη που βασίζεται σε 

2.8. Με ποιους τρόπους πρέπει να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή δράση τη στήριξη 
των συστηµάτων υγείας των κρατών - µελών και τους διαφορετικούς 
συντελεστές αυτών των συστηµάτων; Μήπως οι τοµείς αυτοί δεν αναφέρονται 
ανωτέρω;  
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στοιχεία, καθώς επίσης και την ανάγκη για συστήµατα αναφοράς στην υγειονοµική 
περίθαλψη. 

• Την πληροφόρηση των επαγγελµατιών στον τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης, οι οποίοι 
επιθυµούν να απασχοληθούν ή να εγκατασταθούν σε ένα άλλο κράτος - µέλος. 

• Την συζήτηση και συνεργασία για τον τρόπο µε τον οποίο τα αρχεία ασθενών και άλλες 
ουσιαστικές πληροφορίες για τους ασθενείς θα µπορούν να ακολουθούν τον ασθενή πέρα 
από τα εθνικά σύνορα και για τον τρόπο µε τον οποίο η πληροφόρηση των ασθενών θα 
µπορεί να διασφαλισθεί µε έναν σίγουρο και ασφαλή τρόπο. 

• Την ενεργό υποστήριξη του eHealth. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η Ελλάδα θεωρεί σηµαντικό και αναγκαίο γεγονός την αποτύπωση των υφισταµένων κοινών 
αρχών και αξιών στα κράτη - µέλη στον τοµέα των υπηρεσιών υγείας, η εφαρµογή των οποίων θα 
προσδίδει µεγαλύτερη σαφήνεια σε θέµατα παροχής υπηρεσιών υγείας, χωρίς ωστόσο να θίγεται η 
αρµοδιότητα και ευελιξία των κρατών - µελών ως προς την οργάνωση των συστηµάτων υγείας 
τους. Η Ελλάδα χαιρετίζει την συνεργασία που θα διευκολύνει τη διασυνοριακή υγειονοµική 
περίθαλψη. Αυτό απαιτεί τη συνεργασία στην πληροφόρηση του ασθενή, τη συνεργασία για την 
ποιότητα και τους ποιοτικούς δείκτες, την ανταλλαγή πληροφόρησης και τις στατιστικές όσον 
αφορά τις ροές των ασθενών και των επαγγελµατιών και τη συνεργασία στη σύνταξη των διεθνών 
συµφωνιών στον τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης. Είναι σηµαντικό να µην επικεντρωθεί η 
µελλοντική αυτή εργασία απλώς σε ένα θεσµοθετηµένο κείµενο αλλά να συνδυαστεί µε 
περισσότερο πρακτική και συγκεκριµένη συνεργασία που να µπορεί να αποβεί προς το κοινό 
όφελος τόσο των παρεχόντων τις υπηρεσίες υγείας όσο και των ασθενών. 
 
Νοµίζουµε ότι αφού ωριµάσουν οι συνθήκες θα πρέπει να εκδοθεί οδηγία, η οποία θα προσδιορίζει 
τους όρους και τις προϋποθέσεις διασυνοριακής περίθαλψης. Η ελληνική κυβέρνηση χαιρετίζει µια 
νοµοθεσία υπό µορφή οδηγίας για ζητήµατα σχετικά µε τις περιπτώσεις όπου οι ασθενείς 
επιδιώκουν φροντίδα υγείας σε άλλο κράτος - µέλος. 
 
Η οδηγία θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαµβάνει και ζητήµατα που αφορούν στη χρηµατοδότηση 
αυτής της διασυνοριακής περίθαλψης, λ.χ. ποιος πληρώνει για την ιατρική περίθαλψη, ποιος 
αποζηµιώνει σε περίπτωση ιατρικού σφάλµατος κ.λπ. Όλα τα υπόλοιπα µπορεί να ρυθµίζονται µε 
συστάσεις ή ανακοινώσεις. Η οδηγία θα πρέπει να προβλέπει, ποιος καλύπτεται, όταν υπάρχει 
δικαίωµα αποζηµίωσης, τι θα επιστρέφεται, ποιος θα είναι ο αρµόδιος για επίβλεψη, την ευθύνη για 
κακή πρακτική και παροχή πληροφοριών, την ευθύνη για την προγενέστερη θεραπεία και την 
περαιτέρω παρακολούθηση, και ορισµένες αρχές διοικητικού δικαίου που θα καθοριστούν από το 
∆ικαστήριο. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να υπάρξει µια σαφής δήλωση για το τι θα αποτελεί 
αρµοδιότητα σε εθνικό επίπεδο, όπως και για τις αποφάσεις σχετικά µε το ποιες θεραπείες είναι 
κατάλληλες και για ποιες ασθένειες, ή για τους όρους επιστροφής χρηµάτων, καθώς και για το εάν 
ένα κράτος - µέλος εκτιµά ότι είναι δικαιολογηµένο, υπό το πρίσµα του κοινοτικού δικαίου, να 
απαιτεί προ-έγκριση, κλπ. 
 
Είναι σηµαντική η δηµιουργία ενός δικτύου-παρατηρητήριου µεταξύ των κρατών - µελών για την 
ανταλλαγή απόψεων, επικοινωνία για πληροφόρηση, παροχή κατευθυντήριων γραµµών και 
εισαγωγή ευρέως µετρήσιµων δεικτών για την αποτελεσµατικότητα της υγειονοµικής περίθαλψης. 
 

2.9. Ποια εργαλεία θα ήταν κατάλληλα για να αντιµετωπιστούν τα διάφορα 
θέµατα που συνδέονται µε τις υπηρεσίες υγείας σε επίπεδο Ε.Ε.; Ποια θέµατα 
πρέπει να αντιµετωπίζονται µέσω της κοινοτικής νοµοθεσίας και ποια µέσω µη 
νοµοθετικών µέσων;  



This paper represents the views of its author on the subject. These views have not been adopted or in any way approved by the Commission 
and should not be relied upon as a statement of the Commission's or Health & Consumer Protection DG's views. The European Commission 
does not guarantee the accuracy of the data included in this paper, nor does it accept responsibility for any use made thereof. 




