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KOPSAVILKUMS 

Šajā ziņojumā ir apkopotas atbildes, kas saņemtas attiecībā uz Komisijas sabiedrisko 
apspriešanos, kuru sāka 2006. gada 26. septembrī, par Kopienas rīcību veselības aprūpes 
pakalpojumu jomā. Ņemot vērā, ka atbildes iesniedza daudzas ieinteresētās personas, 
ziņojuma mērķis nav sniegt viedokļu statistiski reprezentatīvu apsekojumu. Šajā 
ziņojumā ietvertie respondentu viedokļi ne visos gadījumos pārstāv noteiktas sabiedrības 
daļas vai noteiktas iedzīvotāju grupas ieinteresēto personu vairākuma viedokļus. Būtiski 
ir uzsvērt, ka šis ziņojums ir tikai mēģinājums sniegt to atbilžu precīzu kopsavilkumu, 
kas tika iesniegtas Komisijas dienestiem. Šajā ziņojumā nav pieņemta nostāja attiecībā 
uz saņemtajiem apsvērumiem un netiek novērsti pārpratumi vai faktu neprecizitātes, kas 
dažkārt, šķiet, ir dažu respondentu viedokļu pamatā. Tādēļ ziņojumā nav izteikts 
Komisijas dienestu viedoklis, kā arī Komisijas dienesti ne vienmēr piekrīt visiem šeit 
izteiktajiem viedokļiem. 

Neraugoties uz dažiem papildu piemēriem, ir skaidrs, ka trūkst atjauninātu un pilnīgu 
datu par pārrobežu veselības aprūpi. Daudzi respondenti piekrita Komisijas paziņojumā 
par apspriešanos izteiktajām aplēsēm, ka apmēram1 % no kopējiem izdevumiem 
veselības aprūpes jomā tiek iztērēts pārrobežu veselības aprūpei, un paredzams, ka šis 
apjoms pieaugs. Konkrētos apstākļos šī problēma būs ievērojami lielāka, jo īpaši 
pierobežas apgabalos, mazākās dalībvalstīs, ar retām slimībām un apgabalos, kuros ir 
liels skaits ārvalstu apmeklētāju. Pārrobežu veselības aprūpē izmantotajam mehānismam 
(izmantojot noteikumus par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu vai iekšējā 
tirgus noteikumus) ir atšķirīga finansiāla ietekme uz valsts līdzekļiem un iedzīvotājiem, 
jo īpaši atkarībā no aprūpes izmaksu relatīvajiem līmeņiem pacienta mītnes valstī un 
izmaksām ārvalstīs. Protams, lai gan to iedzīvotāju skaits, kuri izmanto pārrobežu 
veselības aprūpi, ir relatīvi neliels, tās nozīme individuālām personām var būt būtiska. 

Respondenti uzskata, ka pacientiem vajadzīga plašāka un precīzāka informācija par 
pārrobežu veselības aprūpi, un tie ir snieguši vairākus praktiskus ieteikumus, lai to 
panāktu. Tika meklēta arī precīzāka informācija par līdzekļiem, lai kontrolētu pacientu 
plūsmu pārrobežu veselības aprūpes jomā, jo īpaši par gadījumiem, kad iepriekšēja 
atļauja izmantot pārrobežu veselības aprūpi ir pamatota vai var tikt atteikta. Respondentu 
ieteikumi uzlabojumiem ietver precīzāku informāciju pacientiem; efektīvas un 
pārredzamas lēmumu pieņemšanas procedūras; uz pacientu vērstu pieeju; uz 
pierādījumiem balstītus standartus; tiesības pārsūdzēt atteikumus un izņēmumus 
pierobežas reģioniem. Turklāt tika meklēta arī precīzāka informācija par cenu noteikšanu 
par pārrobežu veselības aprūpi un „medicīnas pakalpojumu” definīciju atbilstoši jebkurai 
Kopienas rīcībai.  



Pastāv vispārēja vienprātība par to, ka atbildību par klīnisko uzraudzību jāuzņemas 
valstij, kurā veic aprūpi. Tomēr sadarbība ar attiecīgajām iestādēm pacienta mītnes valstī 
ir svarīga, un jo īpaši tika uzsvērta pārvaldīta pārrobežu aprūpe un starptautiski pacientu 
pārvadājumi. Būs arī īpaši gadījumi, kad pienākumu sadale radīs grūtības praksē, 
piemēram, saistībā ar slimnīcā iegūtu infekciju kontroli. Daudzi respondenti arī uzskatīja, 
ka Eiropas atbalsts valsts iestādēm ir būtisks, lai sasniegtu augstu kvalitātes un drošības 
līmeni veselības aprūpes jomā, piemēram, izstrādājot vadlīnijas un nosakot rādītājus vai 
ieviešot ziņošanas sistēmu par to pacientu drošību, kam nodarīts kaitējums. Praktiski 
ieteikumi, lai nodrošinātu aprūpes nepārtrauktību, ietvēra pacientu datu apmaiņas 
sistēmas, ES standarta samaksu apliecinošu dokumentu un Eiropas formāta recepšu 
ieviešanu. Vairāki respondenti arī apgalvoja, ka jāprecizē pacienta tiesības. 

Ir vienots viedoklis par to, ka aprūpes nodrošinātājam jāatbild par jebkādu radušos 
kaitējumu un sūdzībām. Respondentu viedoklis bija atšķirīgs attiecībā uz nepieciešamību 
pēc lielākas juridiskās precizitātes par atbildību saistībā ar pārrobežu veselības aprūpi, 
kas jau paredzēta starptautiskajās privāttiesībās. Tomēr tika iesniegti vairāki praktiski 
ieteikumi, piemēram, ieviest alternatīvas strīdu izšķiršanas sistēmas attiecībā uz 
pārrobežu veselības aprūpi (iespējams, pamatojoties uz esošajiem tīkliem, piemēram, 
SOLVIT), pieprasīt obligātu apdrošināšanu veselības aprūpes nodrošinātājiem vai 
izveidot Eiropas mēroga kompensācijas sistēmu pacientiem, kam nodarīts kaitējums. 

Daži respondenti izteica bažas par pārrobežu veselības aprūpes iespējamo ietekmi uz 
veselības aprūpes nodrošināšanu attiecīgajās valstīs, jo īpaši attiecībā uz to, kā noteikt 
prioritātes dažādiem pacientiem un nodrošināt godīgas cenas par sniegto pārrobežu 
veselības aprūpi. No otras puses, daži respondenti uzskatīja, ka pastiprināta pārrobežu 
veselības aprūpe varētu pozitīvi ietekmēt vietējo veselības aprūpi. 

Daudzi respondenti uzskatīja, ka labāk jāuzrauga medicīnas darbinieku mobilitāte. Tika 
izskatīti arī jautājumi saistībā ar Kopienas noteikumiem par profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanu, bet daudzi uzskatīja, ka jāsagaida, kamēr tiek īstenota Direktīva 2005/36/EK, 
lai veiktu jaunus pasākumus. Turklāt kā vienu no problēmām īpaši jaunāko dalībvalstu 
respondenti noteica medicīnas personāla mobilitātes ietekmes pārvaldību. Daži 
respondenti uzskatīja, ka vajadzīga lielāka skaidrība par noteikumiem, kas regulē 
veselības aprūpes sniedzēju uzņēmējdarbības veikšanu citās dalībvalstīs, īpaši attiecībā 
uz aptiekām un zobārstiem. Tomēr vairums respondentu izteica bažas par praktiskiem 
jautājumiem saistībā ar pārrobežu veselības aprūpes pakalpojumiem un sniedza 
priekšlikumus, piemēram, izveidot e-receptes. Daudzi noteica informācijas un saziņas 
tehnoloģiju risinājumus kā galveno jomu nākotnē, lai gan teleradioloģija tika uzskatīta 
par prioritāru uzdevumu, kam vajadzīga papildu analīze. 

Papildus ziņojumā minētajiem jautājumiem, daži respondenti uzsvēra īpašas problēmas, 
kas saistītas ar esošo noteikumu praktisko darbību attiecībā uz sociālā nodrošinājuma 
sistēmu koordinēšanu, un iesniedza vairākus ieteikumus uzlabojumu veikšanai. Turklāt 
papildus citiem priekšlikumiem par ziņojumā minēto praktisko atbalstu respondenti 
uzsvēra iespēju praktiski atbalstīt jomas, kas ietver Eiropas atskaites centru tīklus; 
salīdzināmu datu un rādītāju novērošanas punktu; veselības tehnoloģiju novērtējumu; 
labāku apmaiņu ar jauninājumiem veselības aprūpes jomā un atbalstu iespējamā 
ieguldījuma efektīvākai piemērošanai veselības jomā, izmantojot struktūrfondus. Tomēr 
daudzi respondenti uzskatīja, ka jāracionalizē darbības un resursi attiecībā uz veselības 
aprūpi Eiropas līmenī; savukārt citi iebilda, ka Kopienas rīcībā jāiesaista arī reģionālās 
iestādes. 



Kopumā respondenti atbalstīja Komisijas iniciatīvu par Kopienas rīcību veselības 
pakalpojumu jomā. Vairums valstu valdību un daudzas citas ieinteresētās personas 
izteica vēlmi jebkuru Komisijas priekšlikumu par veselības aprūpes pakalpojumiem 
balstīt uz „Padomes secinājumiem par ES veselības aizsardzības sistēmu kopējām 
vērtībām un principiem”1. Daudzi pārstāvji (jo īpaši valstu valdību, savienību un pircēju 
pārstāvji) uzsvēra, ka ikvienā Kopienas rīcībā, kas ietekmē veselības aprūpes sistēmas, 
jāņem vērā subsidiaritātes princips, īpaši atsaucoties uz Eiropas Kopienas dibināšanas 
līguma 152. pantu, lai gan citi iebilda, ka subsidiaritātes princips nedrīkst kavēt ES 
pamatbrīvību piemērošanu. Respondentu vairākums attiecībā uz vispārēju pieeju 
uzskatīja, ka „atbalsta” līdzekļu (piemēram, sadarbības vai atklātas koordinācijas 
metodes) un juridiski saistošu pasākumu apvienošana būtu visefektīvākā pieeja, lai gan 
daži respondenti neuzskatīja, ka ir vajadzīgi juridiski pasākumi. Ņemot vērā vēlmi pēc 
juridiska instrumenta, dažādi respondenti skaidri deva priekšroku divām galvenajām 
pieejām. Daži vēlējās iekļaut grozījumus regulās par sociālā nodrošinājuma sistēmu 
koordinēšanu, bet citi deva priekšroku jaunai direktīvai par veselības aprūpes 
pakalpojumiem. 

 

                                                 
1 Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju jautājumu padomes 2733. sanāksme 

Luksemburgā 2006. gada 1.–2. jūnijā. 


