
Lühiülevaade konsultatsioonide vastukajade 
koondaruandest, mis käsitleb ühenduse meetmeid 

tervishoiuteenuste valdkonnas 

KOKKUVÕTE 

Käesolevas aruandes võetakse kokku komisjoni 26. septembril 2006 algatatud avalike 
konsultatsioonide vastukajad ühenduse meetmetele tervishoiuteenuste valdkonnas.  Kuna 
vastused saadi paljudelt sidusrühmadelt, ei ole aruande eesmärk arvamuste statistilise 
ülevaate esitamine. Käesolevas aruandes esitatud vastukajad ei peegelda kõigil juhtudel 
teatavasse ühiskonna ossa või rahvastikurühma kuuluvate sidusrühmade enamuse 
arvamusi. Tuleb rõhutada, et käesolevas aruandes püütakse vaid esitada kokkuvõte 
vastustest kujul, mil need esitati komisjoni talitustele. Aruandes ei võeta seisukohta 
saadud märkuste suhtes ega püüta selgitada arusaamatusi või faktilisi ebatäpsusi, mis 
tunduvad olevat mõningate vastajate arvamuste aluseks. Seega ei väljenda aruanne 
komisjoni talituste seisukohti, samuti ei pruugi komisjoni talitused aruandes esitatud 
arvamustega nõus olla. 

Hoolimata mõnedest täiendavatest näidetest puudub ajakohastatud ja täielik teave 
piiriülese arstiabi kohta. Paljud vastajatest olid ühel nõul komisjoni teatises 
konsultatsioonide kohta esitatud hinnanguga, milles väljendati, et umbes 1% 
tervishoiuteenuse kogukuludest kulutati piiriülesele arstiabile ja arvatakse, et need kulud 
kasvavad.  See tendents võib olla oluliselt suurem teatavates tingimustes, eelkõige 
piirialadel, väikestes liikmesriikides, harvaesinevate haiguste korral ja piirkondades, kus 
käib palju välismaalasi.  Piiriülese arstiabi mehhanismil (sotsiaalkindlustussüsteemide 
kooskõlastamist käsitlevad õigusaktid või siseturu eeskirjad) on erinev finantsmõju 
riiklikele vahenditele ja kodanikele. See sõltub eelkõige patsiendi asukohariigis ja 
välismaal antava arstiabi kulude tasemete suhtest.  Ja kuigi loomulikult jääb piiriülest 
arstiabi kasutavate kodanike arv suhteliselt väikeseks, võib sellise arstiabi tähtsus 
üksikisikutele olla suur.   

Vastajad peavad vajalikuks patsientide põhjalikumat ja arusaadavamat teavitamist 
piiriülese arstiabi valdkonnas ning nad on esitanud mitmeid praktilisi soovitusi 
teavitamise läbiviimiseks.  Sooviti ka paremat ülevaadet piiriülese arstiabi korral toimuva 
patsientide liikumise jälgimise vahendite kohta ning eelkõige tingimuste kohta, millal 
piiriülese arstiabi eelnev lubamine on õigustatud ja millal võib sellest keelduda.  
Vastajad esitasid parandussoovitusi patsientide täpse teavitamise, tõhusa ja läbipaistva 
otsustamismenetluse, patsiendikeskse lähenemise, tõenditel põhinevate eeskirjade, 
keeldumiste edasikaebamise õiguse ning piirialade erandite kohta.  Suuremat selgust 
sooviti ka piiriülese arstiabi hindade ja ühenduse meetmete kohaldamisel kasutatava 
tervishoiuteenuse mõiste osas.  



Ollakse üksmeelel, et kliinilise järelvalve eest peab vastutama ravi osutav riik.  Siiski on 
oluline patsiendi asukohariigi asjaomaste asutuste koostöö selle riigi asutustega, eelkõige 
mainiti juhtumeid, kus on tegemist piiriülese arstiabi organiseerimise ja patsiendi 
rahvusvahelise transpordiga.  On ka eriolukordi, kus igasugune vastutuse jagamine 
tekitab praktilisi raskusi, näiteks haiglates levivad nakkused.  Paljud vastajad pidasid 
kõrgekvaliteedilise ja ohutu arstiabi saavutamisel oluliseks riiklike asutuste toetamist 
Euroopa tasandil, näiteks juhiste ja näitajate väljatöötamise või patsiendiohutuse 
aruandlussüsteemi juurutamise teel.  Esitati praktilisi soovitusi, millega tagada arstiabiga 
seotud süsteemide järjepidevus patsiendi isikuandmete vahetuse, haiglast 
väljakirjutamise ELi eeskirja ja üleeuroopaliste ravimiretseptide osas. Paljud vastajad 
väitsid, et patsientide õigusi peaks paremini selgitama. 

Samuti ollakse üksmeelel, et ravi osutaja peab vastutama kahju ja kahjuhüvitamise eest.  
Eriarvamusi esines selles, kas piiriülese arstiabi puhul on lisaks rahvusvahelisele 
eraõigusele vastutuse küsimuses vaja täiendavat õigusselgust.   Esitati siiski palju 
praktilisi soovitusi, näiteks piiriülese arstiabi vaidlusküsimuste lahendamise 
alternatiivsüsteemi loomine (näiteks tuginedes olemasolevatele võrgustikele nagu 
SOLVIT), arstiabi osutajatelt kohustusliku kindlustuse nõudmine või üleeuroopalise 
sõltumatu kompensatsioonisüsteemi loomine. 

Mõned vastajad olid mures, kas piiriülene arstiabi võib nende oma riikide 
tervishoiuteenuste osutamist nõrgendada, eelkõige selles osas, milliseid patsiente 
esmaselt teenendada ning kuidas osutatud piiriülese arstiabi korral õiglaseid hindu 
määrata.  Teisalt leidsid mõned vastajad, et piiriülese arstiabi suurenemine võib 
parandada kodumaist arstiabi. 

Paljud vastajad arvasid, et tervishoiutöötajate liikumist on vaja paremini jälgida.  Samuti 
toodi esile küsimused seoses ühenduse kutsekvalifikatsioonide tunnustamise 
eeskirjadega. Paljud vastajad jäid siiski seisukohale, et enne uute meetmete võtmist 
tuleks ära oodata direktiivi 2005/36/EÜ rakendamine.  Ühe teemana oli märgitud ka see, 
kuidas hakkama saada tervishoiutöötajate liikumisest tulenevate mõjudega, seda eelkõige 
uutest liikmesriikidest saabunud vastustes.  Samuti soovisid mõned vastajad suuremat 
selgust eeskirjades, mis on seotud tervishoiuteenuste osutamise asutamisega teistes 
liikmesriikides, eelkõige seoses farmaatsia ja hambaraviga. Enamik vastajatest muretses 
siiski rohkem piiriüleste farmaatsiaalaste teenuste praktilise külje üle ja soovitas näiteks 
e-retseptide kasutuse väljatöötamist. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahendusi 
märkisid paljud vastajad üldiselt tuleviku võtmeküsimusteks, kuigi esmaseks ülesandeks 
peeti teleradioloogia küsimuse lahendamist ning kõnealuse valdkonna põhjalikumat 
analüüsi. 

Lisaks küsimustele, mida aruandes käsitleti, tõid mõned vastajad esile kehtivate 
sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise eeskirjadepraktilise rakendamisega 
seonduvaid konkreetseid küsimusi ja tegid soovitusi eeskirjade parandusteks.  Lisaks 
mujal aruandes käsitletud praktilise toetuse soovitustele tõid vastajad esile praktilise 
toetuse vajaduse järgmiste valdkondade puhul: Euroopa tugikeskuste võrgustikud, 
võrreldavate andmete ja näitajate ülevaade, tervisetehnoloogia hindamine, tervishoiuga 
seonduvate uuenduste tutvustamine, struktuurifondidest saadava toetuse kaudu tehtavate 
võimalike tervishoiualaste investeeringute tõhus kasutamine. Paljud vastajad pooldasid 
tervishoiuteenuste osutamise ja arstiabivahendite Euroopa tasandil ratsionaliseerimist. 
Lisaks väljendati arvamust, et ühenduse meetmed peaksid hõlmama ka piirkondlikke 
asutusi. 



Kokkuvõttes kiitsid vastajad komisjoni algatuse seoses ühenduse meetmetega 

tervishoiuteenuste valdkonnas üldjoontes heaks.  Enamik liikmesriikide valitsustest ja 

paljud muud sidusrühmad väljendasid soovi, et komisjoni kõik ettepanekud 

tervishoiuteenuste valdkonnas peaksid põhinema dokumendil „Nõukogu järeldused ELi 

tervishoiusüsteemide ühiste väärtuste ja põhimõtete kohta“.1 Paljud vastajad (eelkõige 

liikmesriikide valitsused, ühingud ja teenusetarbijad) rõhutasid, et ühenduse meetmed, 

millel on mõju tervishoiusüsteemidele, peaks arvestama subsidiaarsuse printsiipi ja 

viitasid eelkõige Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklile 152. Samas väitsid teised 

vastajad, et subsidiaarsuse printsiip ei tohiks takistada EL põhivabaduste rakendamist.   

Üldine lähenemine enamuse vastajate hulgas oli, et mõlema „toetava“ vahendi (st 

praktiline koostöö või avatud koordineerimise meetod) ja õiguslikult siduvate meetmete 

kombinatsioon oleks tõhusaim lähenemisviis, kuigi paljud vastajad ei pidanud mingeid 

õiguslikke meetmeid vajalikuks. Parima õigusliku vahendi valimisel eelistasid erinevad 

vastajad põhiliselt kahte lähenemisviisi. Osad eelistasid lisada muudatused 

sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamist käsitlevasse määrusesse, teised eelistasid 

tervishoiuteenuseid käsitleva uue direktiivi vastuvõtmist. 

 

                                                 
1 Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu 2733. kohtumine, Luksemburg, 1.-

2. juuni 2006. 


