
Резюме на "Oбобщения доклад за резултатите 
от допитването относно действията на 

Общността в областта на здравните услуги" 

ОБОБЩЕНИЕ 

Настоящият доклад обобщава отговорите, получени в резултат на допитване до 
обществеността, организирано от Комисията относно действията на Общността в 
областта на здравните услуги, започнато на 26 септември 2006 г.  Предвид факта, 
че отговорите бяха получени от широк спектър участници, докладът не цели да 
предостави статистически представително проучване на общественото мнение. 
Гледните точки на анкетираните, изложени в настоящия доклад, не представят 
задължително мненията на мнозинството участници от определен сектор на 
обществото или от определена група от населението. Важно е да се подчертае, че 
настоящият доклад се опитва само да предостави точно обобщено описание на 
отговорите така, както бяха представени на службите на Комисията. Докладът не 
взима предвид получените коментари и няма за цел да коригира каквито и да било 
недоразумения или фактически неточности, на които се основават понякога 
гледните точки, изразени от някои анкетирани. Следователно, докладът не изразява 
гледните точки на службите на Комисията, както и службите на Комисията не се 
съгласяват обезателно с всички гледни точки, изразени в него. 

Въпреки някои допълнителни примери, съществува очевидна липса на 
актуализирани и пълни данни относно трансграничното здравно обслужване. 
Много участници одобриха оценката в съобщението за консултация на Комисията, 
според която 1% от общите разходи за здравеопазване са били предназначени за 
трансграничното здравно обслужване и се очаква да се увеличат.  Това явление 
може да бъде със значително по-широк обхват при определени обстоятелства, и по-
специално в граничните райони, в по-малките държави-членки, при редките 
болести и в районите с голям брой посетители от чужбина.  Използваният 
механизъм за трансграничното здравно обслужване (чрез регламентите относно 
съгласуването на системите за социално осигуряване или правилата на вътрешния 
пазар) има различни финансови въздействия върху обществените фондове и 
гражданите, и зависи най-вече от относителните равнища на разходите за 
здравеопазване в страната по произход на пациентите и разходите в чужбина.  
Естествено, въпреки че общият брой жители, възползващи се от трансграничното 
здравно обслужване е относително малък, то е от голяма важност за хората.   

Участниците намират за необходимо да се предостави повече и по-ясна 
информация на пациентите по отношение на трансграничното здравно обслужване 
и да се направи серия от практически предложения за постигането на тази цел.  
Също така бе поискана по-голяма яснота относно системите за контрол на притока 
от хора в областта на трансграничното здравно обслужване и най-вече относно 
условията, според които предварителните разрешения за трансгранично здравно 
обслужване са основателни и могат да бъдат отказани.  Предложенията за 
подобрения от страна на участниците включват ясна информация за пациентите; 
ефикасни и прозрачни процедури за вземане на решения; ориентиран към пациента 
подход; стандарти, основаващи се на доказателства; правото да се обжалват откази; 
изключения за граничните райони.  Също така бе поискана по-голяма яснота 
относно определянето на цените при трансгранично здравно обслужване и 



определението на термина „здравни услуги“, попадащи в приложното поле на 
всяко действие на Общността.  

Съществува широк консенсус относно факта, че страната, в която е проведено 
лечението, следва да е отговорна за клиничния надзор.   Все пак, сътрудничеството 
с компетентните органи в страната по произход на пациента е от значение, както и 
специалните случаи, дадени за пример, които включват управлявано 
трансгранично здравно обслужване и международно транспортиране на пациента.  
Ще има също така и специални случаи, в които всяко разпределение на 
отговорностите ще доведе на практика до трудности, като с контрола на 
вътреболничните инфекции.  Много участници видяха също така ползата от 
европейската помощ за националните органи в постигането на високо качество и 
безопасност в здравеопазването, като например чрез разработване на общи насоки 
и показатели или въвеждането на система за отчет на безопасността на пациентите, 
без търсене на вина.  Практически предложения за гарантиране на 
непрекъснатостта на обслужването включват системи за обмен на данни за 
пациентите, стандартни писма от ЕС за освобождаване от отговорност и рецепти, 
валидни в цяла Европа. Много участници твърдят също така, че следва да има по-
голяма яснота по отношение на правата на пациентите. 

Съществува също така широк консенсус относно факта, че доставчикът на 
лечението следва да бъде отговорен за вредите и всички произтекли обжалвания.  
Въпреки това, участниците са разделени относно нуждата от по-голяма 
юридическа яснота по въпросите за отговорността за трансграничното здравно 
обслужване, с изключение на разпоредбите, предвидени в международното частно 
право.   Все пак бяха направени значителен брой практически предложения, като 
въвеждане на алтернативни системи за разрешаване на спорове относно 
трансграничното здравно обслужване (които могат да се базират на вече 
съществуващи мрежи, като SOLVIT), изискване за задължителна застраховка за 
доставчици на здравни услуги или създаване на система за компенсиране без 
търсене на вина на европейско равнище. 

Някои участници са разтревожени относно потенциалната възможност 
трансграничното здравно обслужване да попречи на доставянето на здравни услуги 
в страните им, и по-специално по отношение на категоризирането на пациентите и 
установяването на справедливи цени за предоставеното трансгранично здравно 
обслужване.  От друга страна, някои участници смятат, че разрастването на 
трансграничното здравно обслужване може да има положителен ефект върху 
предоставянето на грижи по домовете. 

Много участници смятат, че има нужда от по-добър мониторинг на мобилността на 
работещите в сферата на здравеопазването.  Бяха повдигнати също така въпроси, 
свързани с правилата на Общността по отношение на признаването на 
професионалната квалификация, но много от участниците смятат, че следва да се 
изчака въвеждането на Директива 2005/36/ЕО, преди да се предприеме някакво 
ново действие.  Управлението на въздействието на мобилността на работещите в 
сферата на здравеопазването бе повдигнато като въпрос по-специално от 
участниците от новите държави-членки.  Определени участници изискаха по-
голяма яснота относно правилата за установяване на доставчици на здравни услуги 
в други държави-членки, и по-специално относно аптеките и зъболекарите. Все 
пак, повечето участници са по-разтревожени от практическите въпроси в 
фармацевтичните трансгранични услуги и направиха предложения като например 
въвеждането на електронни рецепти. Като цяло, информационните и 



комуникационни технологии бяха определени като ключова област за бъдещето от 
страна на много участници, докато телерентгенологията се счита за приоритетно 
предизвикателство, което се нуждае от повече анализи. 

В допълнение към въпросите, повдигнати на други места в доклада, някои 
участници определиха специални въпроси, свързани с практическото действие на 
съществуващите регламенти за съгласуване на системите за социално осигуряване 
и формулираха предложения за подобрение.  Също така, в допълнение на други 
предложения относно практическата подкрепа, споменати на други места в 
доклада, участниците изтъкнаха обхвата за практическата подкрепа на области, 
включително Европейската мрежа от референтни центрове; обсерватория за 
сравнителни данни и показатели; оценка на здравната технология; по-добро 
разпределение на иновациите в областта на здравеопазването и съдействие за 
ефикасното използване на потенциалните инвестиции в областта на 
здравеопазването чрез структурни фондове. Все пак, много от участниците 
призовават към рационализация на дейностите и ресурсите, отнасящи се до 
здравеопазването на европейско равнище; други посочват, че регионалните власти 
следва също така да се включат в действията на Общността. 

Като цяло, участниците приветстваха инициативата на Комисията по отношение на 
действията на Общността в областта на здравните услуги.  Повечето национални 
правителства и много други участници изразиха желание всяко предложение на 
Комисията по отношение на здравните услуги да бъде основано на „Заключенията 
на Съвета относно общите ценности и принципи на системите на 
здравеопазване”.1 Много участници (особено представители на националните 
правителства, съюзите и купувачите) подчертаха, че всяко действие на Общността, 
засягащо системите на здравеопазване следва да спазва принципа на 
субсидиарност, позовавайки се най-вече на член 152 от Договора за създаване на 
Европейската общност, други пък посочиха, че принципът на субсидиарност не 
трябва да пречи на прилагането на основните свободи в ЕС.  Като цяло, мнението 
на мнозинството участници бе, че едновременната комбинация от „спомагателни” 
инструменти (като практическо сътрудничество или „отвореният метод на 
координация“) и юридически обвързващи мерки би била най-ефикасният подход, 
макар че според някои участници няма нужда от правни мерки. По отношение на 
предпочитания подход за правните инструменти, бяха откроени два основни 
подхода, предпочетени от различните участници. Според някои е по-добре да се 
направят промени в съществуващите регламентите по отношение на съгласуването 
на системите за социално осигуряване, а според други по-уместно е да бъде 
изработена нова директива за здравните услуги. 

 

                                                 
1 2733-то заседание на Съвета по въпросите на заетостта, социалната политика, здравето и 

проблемите на потребителите, Люксембург, 1-2 юни 2006 г. 


