
Taqsira Eżekuttiva tas-'Sommarju mir-rapport 
dwar rispons għall-konsultazzjonijiet fir-rigward 
ta' l-azzjoni Komunitarja dwar servizzi sanitarji' 

TAQSIRA 

Dan ir-rapport jiġbor f'taqsira r-rispons li wasal lill-konsultazzjoni pubblika tal-
Kummissjoni li kien ingħata bidu fis-26 ta' Settembru 2006 fir-rigward ta' l-azzjoni 
Komunitarja dwar servizzi sanitarji.  Bil-ħsieb li kien hemm rispons minn grupp kbir ta' 
azzjonisti, ir-rapport mhux maħsub li jipprovdi stħarriġ ta' opinjonijiet li jkun 
statistikament rappreżentattiv. L-opinjonijiet tar-rispondenti deskritti f'dan ir-rapport 
mhux neċessarjament jippreżentaw f'kull każ l-opinjonijiet tal-maġġoranza ta' l-azzjonisti 
ta' ċertu settur tas-soċjetà jew ta' ċertu grupp tal-popolazzjoni. Huwa importanti li jiġi 
enfasizzat li dan ir-rapport jipprova jagħti biss taqsira preċiża tar-rispons kif ġie 
ppreżentat lis-servizzi tal-Kummissjoni. Ma jieħux pożizzjoni dwar il-kummenti li waslu 
u ma jippruvax jikkoreġi kull nuqqas ta' ftehim jew inakkuratezzi fattwali, li 
okkażjonalment jidher li jwasslu għall-opinjonijiet espressi minn xi wħud mir-
rispondenti. Għalhekk, ir-rapport ma jesprimix l-opinjonijiet tas-servizzi tal-
Kummissjoni, u lanqas ma s-servizzi tal-Kummissjoni jaqblu neċessarjament ma' l-
opinjonijiet espressi fih. 

Minkejja xi eżempji oħrajn, hemm nuqqas ċar ta' data aġġornata u kompluta dwar kura 
transfruntieri. Ħafna kontributuri qablu ma' l-istima fil-komunikazzjoni dwar il-
konsultazzjoni tal-Kummissjoni li madwar 1% mill-ispejjeż totali tas-sanità ġew imħallsa 
għall-kura transfruntieri u dan huwa mistenni li jiżdied.  Dan il-fenomenu jista' jkun 
ogħla b'mod sinifikanti f'ċertu ċirkostanzi, partikolarment fir-reġjuni li jmissu mal-
fruntieri, fl-Istati Membri żgħar, fil-mard li mhux komuni, u f'żoni li għandhom numri 
għoljin ta' barranin li jmorru biex iżuru.  Il-mekkaniżmu użat għall-kura transfruntieri 
(permezz tar-regolamenti dwar koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali, jew 
permezz tar-regoli tas-suq intern) għandu impatti finanzjarji differenti għall-fondi 
pubbliċi u ċ-ċittadini skond b'mod partikolari l-livelli meta mqabbla ma' l-ispejjeż tal-
kura tal-pazjenti fil-pajjiż oriġinarju tagħhom u l-ispejjeż barra.  Kif ukoll, minkejja li n-
numri globali taċ-ċittadini li jagħmlu użu mill-kura transfruntieri jibqgħu relattivament 
baxxi, l-importanza tagħha għall-individwi tista' tkun waħda għolja.   

Il-kontributuri jaraw il-ħtieġa għal iktar informazzjoni kif ukoll informazzjoni iktar ċara 
fir-rigward tal-kura transfruntieri, u taw sensiela ta' suġġerimenti prattiċi biex dan 
jinkiseb.   Intalbet ukoll iktar ċarezza dwar l-istrumenti ta' kontroll ta' fluss tal-pazjenti 
fil-kura transfruntieri u partikolarment dwar il-kondizzjonijiet li għalihom l-
awtorizzazzjoni minn qabel għall-kura transfruntieri hija ġġustifikata u tista' tiġi 
rrifjutata.  Is-suġġerimenti mill-kontributuri fit-tisħiħ jinkludu informazzjoni ċara għall-
pazjenti; proċeduri ta' deċiżjoni effettivi u trasparenti; avviċinament li jkun imfassal fuq 
il-pazjent; standards li huma bbażati fuq l-evidenza; id-dritt ta' appell kontra r-rifjuti; u 
eċċezzjonijiet għar-reġjuni li jmissu mal-fruntieri.  Intalbet iktar ċarezza dwar il-prezz 
tal-kura transfruntieri, u d-definizzjonijiet ta' 'servizzi sanitarji' fi ħdan l-ambitu ta' kull 
azzjoni Komunitarja.  



Hemm kunsens komuni li r-risponsabbiltà ta' sorveljanza klinika għandha tkun tal-pajjiż 
fejn isir it-trattament.  Madanakollu, l-koperazzjoni ma' l-awtoritajiet kompetenti fil-
pajjiż oriġinarju tal-pazjent hija importanti, u b'mod partikolari l-każijiet li jissemmew 
jinkludu l-kura transfruntieri mmaniġġjata u t-trasport internazzjonali tal-pazjent.  Se 
jkun hemm ukoll każijiet partikolari fejn kull diviżjoni tar-risponsabbiltajiet se tħalli fil-
prattika ċertu diffikultajiet, bħalma huwa l-kontroll ta' l-infezzjonjiet li jittieħdu meta 
pazjent ikun jiddaħħal fi sptar.  Ħafna kontributuri raw ukoll valur fl-appoġġ Ewropew 
lill-awtoritajiet nazzjonali fil-ksib ta' livell għoli ta' kwalità u ta' sigurtà fil-kura sanitarja, 
bħalma jsir permezz ta' l-iżvilupp ta' linji gwida u ta' indikaturi; jew bl-introduzzjoni ta' 
sistema ta' rappurtar mingħajr problemi dwar sigurtà tal-pazjenti.  Suġġerimenti prattiċi 
għall-aċċertament tal-kontinwità tal-kura kienu jinkludu l-iskambju tad-data tal-pazjenti, 
ittra standard għall-UE fejn il-pazjent ikun jista' jintbagħat id-dar u riċetti għall-mediċini 
li jkunu validi fl-Ewropa kollha. Ħafna mill-kontributuri argumentaw li għandu jkun 
hemm iktar ċarezza dwar id-drittijiet tal-pazjenti. 

Hemm ukoll kunsens komuni li min jagħti t-trattament għandu jkun risponsabbli għall-
ħsara u kull rimedju li jrid isir.  Madanakollu l-kontibuturi ma ftehmux dwar il-ħtieġa ta' 
iktar ċarezza legali fir-rigward ta' kwestjonijiet ta' l-obbligazzjonijiet fil-kura sanitarja 
transfruntieri lil hinn minn dak li huwa diġà previst mil-liġi privata internazzjonali.  
Madanakollu, hemm sensiela ta' suġġerimenti prattiċi, bħalma huma l-attivazzjoni ta' 
sistemi alternattivi fl-indirizzar ta' xi tilwim għall-kura transfruntieri (jista' jkun li jibnu 
fuq networks eżistenti bħalma huwa s-SOLVI), li jeħtieġ assikurazzjoni obbligatorja għal 
min jipprovdi t-trattament, jew l-istabbiliment ta' sistema fl-Ewropa kollha ta' kumpens 
filkas li l-pazjent ma jkollux tort. 

Uħud mill-kontributuri kienu kkonċernati dwar il-potenzjal ta' kura transfruntieri sabiex 
biex jimminaw il-proviżjoni tal-kura sanitarja f'pajjiżhom, partikolarment fir-rigward ta' 
kif għandha tingħata prijorità lill-pazjenti differenti u kif għandhom jiġu ffissati l-
prezzijiet għall-kura transfruntieri pprovduta.  Min-naħa l-oħra, uħud mill-kontributuri 
ħassew li ż-żieda fil-kura transfruntieri jista' jkollha effett pożittiv fuq il-proviżjoni tal-
kura domestika. 

Ħafna kontributuri ħassew li kien hemm ħtieġa għal monitoraġġ aħjar tal-mobilità tal-
professjonist sanitarju.  Ġew identifikati wkoll xi kwestjonijiet fir-rigward tar-regoli 
Komunitarji fir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali, iżda ħafna mill-kontributuri 
ħassew li għandhom jistennew l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2005/36/KE qabel ma 
tittieħed kull azzjoni ġdida.  Ġiet identifikata bħala kwestjoni l-immaniġġjar ta' l-impatt 
tal-mobilità tal-professjonist sanitarju, partikolarment mill-kontributuri mill-Istati 
Membri l-ġodda.  Intalbet minn xi ftit mill-kontributuri iktar ċarezza dwar ir-regoli li 
jiggvernaw l-istabbiliment ta' min jipprovdi l-kura sanitarja fi Stati Membri oħra, 
b'attenzjoni partikolari għall-ispiżeriji u għad-dentisti. Madanakollu, ħafna mill-
kontribuzzjonijiet kienu iktar ikkonċernati dwar kwestjonijiet prattiċi fis-servizzi fl-
ispiżeriji, u taw suġġerimenti li jinkludu l-iżvilupp ta' Riċetti elettroniċi għall-Mediċini. 
Soluzzjonijiet teknoloġiċi informatiċi u ta' komunikazzjoni b'mod ġenerali ġew 
identifikati bħala qasam ewlieni għall-ġejjieni tal-kontributuri, minkejja li t-
teleradjoloġija kellha prijorità fir-rigward ta' sfiga li teħtieġ iktar analiżi. 

Flimkien ma' kwestjonijiet identifikati fir-rapport, uħud mill-kontributuri identifikaw xi 
kwestjonijiet partikolari li huma relatati ma' l-operat prattiku tar-regolament eżistenti 
dwar kordinazzjoni tas-sistemi ta' sigurtà soċjali, u għamlu numru ta' suġġerimenti għal 
xi titjib.  Kif ukoll flimkien ma' suġġerimenti oħra għall-appoġġ prattiku li jissemma fir-
rapport, il-kontributuri enfasizzaw l-ambitu ta' appoġġ prattiku fl-oqsma li huma koperti 
inklużi n-networks Ewropej taċ-ċentri ta' referenza. osservatorju għal data u indikaturi 



komparabbli; valutazzjoni tat-teknoloġija sanitarja; tqassim aħjar ta' l-innovazzjonijiet 
sanitarji; u appoġġ sabiex ikun hemm użu iktar effettiv ta' l-investiment potenzjali fis-
sanità permezz ta' fondi strutturali. Madanakollu, ħafna kontributuri argumentaw għar-
razzjonalizzazzjoni ta' l-attivitajiet u r-riżorsi li jikkonċernaw is-sanità fuq livell 
Ewropew; Oħrajn argumentaw li l-azzjoni Komunitarja għandha tinvolvi wkoll l-
awtoritajiet reġjunali. 

Fuq kollox, il-kontributuri laqgħu l-inizjattiva tal-Kummissjoni fir-rigward ta' l-azzjoni 
Komunitarja dwar servizzi sanitarji b'mod ġenerali.  Il-maġġoranza tal-gvernijiet 
nazzjonali u ħafna azzjonisti oħrajn esprimew ix-xewqa li kull proposta tal-Kummissjoni 
dwar servizzi sanitarji għandha tkun ibbażata fuq "il-Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar 
Valuri u prinċipji komuni fis-Sistemi Sanitarji ta' l-UE"1. Ħafna kontribuzzjonijiet 
(partikolarment mill-gvernijiet nazzjonali, l-unions u x-xerrejja) enfasizzaw li kull 
azzjoni Komunitarja li taffettwa s-sistemi sanitarji għandhom jirrispettaw il-prinċipju tas-
sussidjarjetà, b'referenza partikolari għall-Artikolu 152 tat-Trattat li jistabbilixxi l-
Komunità Ewropea, minkejja li oħrajn argumentaw li l-prinċipju ta' sussidjarjetà 
m'għandux jipprevjeni l-applikazzjoni ta' libertà fundamentali ta' l-UE.  Dwar l-
avviċinament globali, il-maġġoranza ta' l-opinjoni tal-kontributuri kienet li l-iktar 
avviċinament effiċjenti hija kombinazzjoni ta' mezzi ta' "appoġġ" (bħalma huma l-
koperazzjoni prattika, jew 'il-metodu miftuħ ta' kordinazzjoni') u miżuri li jorbtu 
legalment, minkejja li uħud mill-kontributuri ma jarawx il-ħtieġa ta' ebda miżura legali. 
Fit-termini ta' l-avviċinament preferut lejn kull strument legali kien hemm preferenza 
ċara għal żewġ avviċinamenti ewlenin minn kontributuri differenti. Uħud mill-
kontributuri ppreferew jinkludu kull tibdil fir-Regolamenti dwar il-koordinazzjoni tas-
sistemi ta' sigurtà soċjali, filwaqt li oħrajn ippreferew Direttiva ġdida dwar servizzi 
sanitarji. 

 

                                                 
1 l-2733 laqgħa tal-Kunsill ta' l-Impiegi, l-Politika Soċjali, l-Affarijiet Sanitarji u tal-Konsumatur, il-
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