
Stručné shrnutí „Shrnující zprávy o odpovědích 
na konzultace týkající se akce Společenství 

v oblasti zdravotnických služeb“ 

SHRNUTÍ 

Tato zpráva shrnuje odpovědi týkající se veřejné konzultace Komise ohledně akce 
Společenství v oblasti zdravotnických služeb, která byla zahájena dne 26. září 2006. 
Vzhledem k tomu, že odpovědi zaslali různí představitelé zúčastněných stran, není cílem 
této zprávy poskytnout statisticky reprezentativní přehled názorů. Pohledy zúčastněných 
stran popsané v této zprávě nepředstavují bezpodmínečně ve všech případech názory, 
které zastává většina zúčastněných stran z určité části společnosti nebo z určité skupiny 
obyvatelstva. Je důležité zdůraznit, že tato zpráva se pouze snaží poskytnout přesný 
souhrn odpovědí tak, jak byly prezentovány útvarům Komise. Nezaujímá postoj 
k zaslaným připomínkám a nesnaží se opravit žádné z nedorozumění nebo faktických 
nepřesností, které někdy mohou tvořit základ názorů vyjádřených některými 
respondenty. Zpráva tedy nevyjadřuje názory útvarů Komise a útvary Komise ani nemusí 
bezpodmínečně souhlasit se všemi názory popsanými v této zprávě. 

Navzdory několika dodatečným příkladům existuje jasný nedostatek aktualizovaných 
a úplných údajů o přeshraniční péči. Mnoho přispěvatelů souhlasilo s odhadem 
uvedeným ve sdělení Komise o konzultaci, že se za přeshraniční péči utratilo přibližně 
1 % celkových výdajů na zdravotní péči a očekává se, že se toto číslo zvýší. Tento jev 
může být za určitých okolností ještě podstatně výraznější, především v příhraničních 
regionech, v malých členských státech, u vzácných chorob a v oblastech s vysokým 
počtem návštěvníků ze zahraničí. Mechanismus používaný pro přeshraniční péči 
(tj. jednotlivá nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, nebo pravidla 
vnitřního trhu) má na veřejné prostředky a občany různé finanční dopady, které záleží 
především na relativní úrovni nákladů na péči v domácí zemi pacienta a na nákladech 
v zahraničí. Ačkoli počet občanů, kteří využívají přeshraniční péči, zůstává poměrně 
nízký, její důležitost pro jednotlivce může být samozřejmě velká.  

Přispěvatelé jsou toho názoru, že je nutné, aby byli pacienti o přeshraniční péči lépe 
informováni, a předložili v této souvislosti také řadu praktických návrhů, jak toho 
dosáhnout. Další požadavky se týkaly větší srozumitelnosti nástrojů na kontrolu pohybu 
pacientů využívajících přeshraniční péči a především podmínek, za kterých je oprávněné 
vyžadovat nebo za kterých lze odmítnout předchozí povolení pro přeshraniční péči. 
Návrhy přispěvatelů na zlepšení zahrnují jasné informace pro pacienty, účinnější 
a transparentnější rozhodovací postupy, přístup zaměřený na pacienta, standardy 
založené na důkazech, právo odvolat se proti odmítnutí a výjimky pro příhraniční 
regiony. Další požadavky se týkaly větší přehlednosti cen u přeshraniční péče a definice 
„zdravotnických služeb“ v rámci jakékoli činnosti Společenství.  



Existuje široká shoda na tom, že za klinický dohled by měla být zodpovědná země, kde 
byl pacient ošetřen. Spolupráce s příslušnými orgány v domácí zemi pacienta je nicméně 
důležitá, byly zdůrazněny především případy jako například řízená přeshraniční péče 
a mezinárodní převoz pacientů. Rozdělení odpovědnosti může také v praxi způsobit 
v určitých případech potíže, jako například při kontrole nemocniční nákazy. Hodně 
přispěvatelů si také myslí, že hodnota evropské podpory vnitrostátním orgánům spočívá 
v dosažení vysoké úrovně kvality a bezpečnosti zdravotní péče, a to například 
prostřednictvím vytvoření pokynů a ukazatelů, nebo zavedení bezchybného systému 
zpráv o bezpečnosti pacienta. Praktické návrhy na zajištění kontinuity péče zahrnovaly 
systémy pro výměnu údajů o pacientech, evropskou standardizovanou propustku 
a celoevropské lékařské předpisy. Mnoho přispěvatelů také požadovalo větší 
srozumitelnost týkající se práv pacientů. 

Existuje také široká shoda o tom, že za újmu a jakékoli z toho vyplývající odškodnění by 
měl být zodpovědný poskytovatel ošetření. Co se ale týče potřeby větší srozumitelnosti 
otázek spojených se zodpovědností za přeshraniční zdravotní péči mimo té, která je již 
upravena mezinárodním soukromým právem, přispěvatelé se ve svých názorech lišili. 
Bylo nicméně vzneseno mnoho praktických návrhů jako například zavedení 
alternativních systémů pro řešení sporů, které se týkají přeshraniční péče (ty by mohly 
být založeny na již existujících sítích, jako je například SOLVIT), požadavek povinného 
pojištění poskytovatelů zdravotní péče nebo zřízení celoevropského systému 
komplexních náhrad. 

Někteří přispěvatelé měli obavy z toho, že přeshraniční péče může ohrozit poskytování 
zdravotní péče v jejich zemích, především s ohledem na to, které pacienty upřednostnit 
a jak stanovit přiměřené ceny pro poskytovanou přeshraniční péči. Někteří přispěvatelé si 
na druhou stranu myslí, že by větší míra přeshraniční péče mohla mít pozitivní vliv 
na domácí poskytování péče. 

Podle mnoha přispěvatelů je třeba lépe monitorovat mobilitu odborníků ve zdravotnictví. 
Objevily se také sporné otázky v souvislosti s předpisy Společenství o uznávání 
odborných kvalifikací, mnoho přispěvatelů ale zastávalo názor, že nová opatření by měla 
být přijata až po provedení směrnice 2005/36/ES. Jednou z identifikovaných otázek, a to 
především ze strany přispěvatelů z nových členských států, bylo, jak zvládnout dopad 
mobility odborníků ve zdravotnictví. Několik přispěvatelů požadovalo větší 
srozumitelnost pravidel, která upravují usazení poskytovatelů zdravotní péče v jiném 
členském státě, a to především s ohledem na lékárny a zubaře. Více příspěvků se 
nicméně týkalo praktických otázek v oblasti přeshraničních lékárenských služeb a byly 
vzneseny návrhy jako například vytvoření elektronických lékařských předpisů. Mnoho 
přispěvatelů identifikovalo řešení pomocí informačních a komunikačních technologií 
obecně jako klíčovou oblast pro budoucnost, teleradiologie byla nicméně považována za 
hlavní výzvu, kterou je třeba ještě více analyzovat. 

Kromě otázek uvedených na jiných místech zprávy identifikovali někteří přispěvatelé 
specifické otázky spojené s praktickým fungováním současných nařízení o koordinaci 
systémů sociálního zabezpečení a vznesli mnoho návrhů na zlepšení. Kromě dalších 
návrhů na praktickou podporu, které jsou zmíněny na jiných místech zprávy, zdůraznili 
přispěvatelé možnosti praktické podpory v různých oblastech včetně evropských sítí 
referenčních center, observatoře pro komparativní údaje a ukazatele, hodnocení 
zdravotnických technologií, lepšího sdílení inovací v oblasti zdravotní péče a podpory 
účinnějšího využití možných investic do zdravotní péče ze strukturálních fondů. Mnoho 
přispěvatelů nicméně požadovalo racionalizaci činností a zdrojů, které se týkají zdravotní 



péče na evropské úrovni, další přispěvatelé také tvrdili, že činnost Společenství by měla 
zahrnovat také regionální orgány. 

Přispěvatelé celkově přivítali iniciativu Komise týkající se obecně akce Společenství 
v oblasti zdravotnických služeb. Většina národních vlád a mnoho dalších zúčastněných 
stran vyjádřily přání, aby byl jakýkoli návrh Komise o zdravotnických službách založen 
na „Závěrech Rady o společných hodnotách a zásadách ve zdravotních systémech EU“1. 
Mnoho příspěvků (především od národních vlád, odborů a nakupujících) se odvolávalo 
především na článek 152 Smlouvy o založení Evropského společenství a kladlo důraz 
na to, že by jakákoli činnost Společenství, která ovlivňuje zdravotnické systémy, měla 
respektovat zásadu subsidiarity, zatímco jiné příspěvky tvrdily, že by zásada subsidiarity 
neměla bránit uplatňování základních svobod EU. Ačkoli někteří přispěvatelé necítili 
potřebu jakýchkoli právních opatření, celkově vzato zastávala většina přispěvatelů názor, 
že nejúčinnějším přístupem by byla kombinace „podpůrných“ nástrojů (jako je například 
praktická spolupráce nebo „otevřená metoda koordinace“) a právně závazných opatření. 
Co se týče přístupů, které byly upřednostňovány pro přijetí právních nástrojů, různí 
přispěvatelé dávali jasně přednost dvěma hlavním přístupům. Někteří přispěvatelé 
upřednostňovali zahrnout jakékoli změny do nařízení o koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení, zatímco jiní přispěvatelé dávali přednost nové směrnici o zdravotnických 
službách. 

 

                                                 
1 2733. zasedání Rady ve složení pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele v 

Lucemburku ve dnech 1.–2. června 2006. 


