
Zhrnutie „Súhrnnej správy o reakciách 
na konzultácie týkajúce sa opatrení Spoločenstva 

v oblasti zdravotníckych služieb“ 

SÚHRN 

Táto správa predstavuje súhrn reakcií na verejnú konzultáciu Komisie o opatreniach 
Spoločenstva v oblasti zdravotníckych služieb, ktorá bola otvorená 26. septembra 2006.  
Vzhľadom na to, že reakcie poskytli rôzni predstavitelia zúčastnených strán, účelom tejto 
správy nie je poskytnúť štatisticky reprezentatívny prehľad názorov. Názory 
respondentov uvedené v tejto správe nemusia vo všetkých prípadoch reprezentovať  
názory väčšiny zúčastnených strán určitého sektoru spoločnosti alebo určitej skupiny 
obyvateľstva. Je dôležité zdôrazniť, že táto správa je len snahou o poskytnutie presného 
počtu odpovedí tak, ako boli poskytnuté útvarom Komisie. Nie sú v nej vyjadrené názory 
na prijaté pripomienky a takisto nevyjadruje snahu o nápravu akýchkoľvek 
nedorozumení alebo faktových nepresností, ktoré zrejme ovplyvňujú názory niektorých 
respondentov. Preto sa v tejto správe neuvádzajú názory, ktoré zastávajú útvary Komisie 
a útvary Komisie takisto nemusia so všetkými názormi, ktoré sú v tejto správe uvedené, 
súhlasiť. 

Napriek niektorým ďalším príkladom je zrejmé, že chýbajú aktualizované a úplné údaje 
o cezhraničnej starostlivosti. Mnohé príspevky sa zhodujú s odhadom uvedeným 
v oznámení o konzultácii Komisie, podľa ktorého sa 1 % celkových nákladov na 
zdravotnícku starostlivosť použilo na cezhraničnú starostlivosť, pričom sa očakáva, že 
toto percento sa zvýši.  Tento jav sa výraznejšie prejavuje pri určitých okolnostiach, 
najmä v hraničných regiónoch, menších členských štátoch, pri zriedkavých chorobách a 
v oblastiach s vysokým počtom zahraničných návštevníkov. Mechanizmus, ktorý sa 
používa na cezhraničnú starostlivosť (na základe nariadení o koordinácii systémov 
sociálneho zabezpečenia alebo predpisov týkajúcich sa vnútorného trhu) má rozdielne 
vplyvy na verejné zdroje a občanov závislých najmä od pomeru nákladov na starostlivosť 
v krajine pacienta a v zahraničí. Samozrejme, význam cezhraničnej starostlivosti pre 
jednotlivcov môže byť veľký, hoci celkový počet občanov, ktorí ju využívajú, zostáva 
relatívne nízky.   

Prispievatelia vidia, že je potrebné, aby boli pacienti o cezhraničnej starostlivosti lepšie 
informovaní a predložili v tejto súvislosti niekoľko praktických návrhov.  Vynaložila sa 
aj snaha na dosiahnutie lepšej zrozumiteľnosti prostredníctvom nástrojov na kontrolu 
väčšieho počtu pacientov využívajúcich cezhraničnú starostlivosť a najmä 
prostredníctvom podmienok, podľa ktorých je cezhraničná starostlivosť oprávnená a 
môže byť zamietnutá.  V návrhoch prispievateľov na zlepšenie sú zahrnuté prehľadné 
informácie pre pacientov;  účinné a transparentné postupy rozhodovania; prístup 
zameraný na pacienta; normy založené na dôkazoch; právo odvolať sa proti zamietnutiu; 
a výnimky vzťahujúce sa na cezhraničné regióny.  Snaha sa vynaložila aj v súvislosti s 
dosiahnutím prehľadnejších cien za cezhraničnú starostlivosť a pri definícii 
„zdravotníckych služieb“ v rámci opatrení Spoločenstva.  



Väčšina názorov sa zhoduje v otázke zodpovednosti za klinické omyly, ktorú by mala 
niesť krajina poskytujúca zdravotné ošetrenie.  Je však dôležitá spolupráca s príslušnými 
orgánmi v krajine pacienta, najmä v prípadoch riadenej cezhraničnej starostlivosti a 
medzinárodného prevozu pacienta.  Vyskytnú aj konkrétne prípady, keď následkom 
rozdelenia zodpovednosti vzniknú ťažkosti v praxi, ako napr. pri boji proti 
nemocnočným infekciám.  Mnohí prispievatelia videli hodnotu aj v podpore národných 
orgánov zo strany EÚ pri dosahovaní vyššieho stupňa kvality a bezpečnosti v 
zdravotníckej starostlivosti, napr. vyvíjaním usmernení a ukazovateľov; alebo 
zavádzaním bezporuchového systému nahlasovania pacientov. V praktických návrhoch 
na zabezpečenie nepretržitej starostlivosti boli zahrnuté systémy na výmenu údajov 
o pacientoch, štandardnú prepúšťaciu správu EÚ a celoeurópske lekárske predpisy. 
Mnohí prispievatelia preložili argumenty v prospech potreby lepšej zrozumiteľnosti, 
pokiaľ ide o práva pacienta. 

Väčšina názorov sa zhoduje v tom, že poskytovatelia zdravotného ošetrenia by mali niesť 
zodpovednosť za akúkoľvek vzniknutú škodu a odškodné.  Názory prispievateľov sa 
však rozchádzali v otázke potreby lepšej právnej zrozumiteľnosti, pokiaľ ide o otázky 
zodpovednosti za cezhraničnú starostlivosť, ktorá prekračuje rozsah pôsobnosti 
medzinárodného práva súkromného.  Bolo však predložených veľa praktických návrhov, 
ako napr. zavedenie alternatívnych systémov riešenia sporov v rámci cezhraničnej 
starostlivosti (t. j. stavanie na existujúcich sieťach ako SOLVIT), požiadavka povinného 
zdravotného poistenia pre poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti alebo zavedenie 
bezproblémového celoeurópskeho kompenzačného systému. 

Niektorí prispievatelia vyjadrili obavy z možnosti, že by cezhraničná starostlivosť 
narušila ustanovenia o zdravotníckej starostlivosti platné v jednotlivých krajinách, najmä 
v súvislosti s prioritizáciou rôznych pacientov a stanovenia primeraných cien za 
poskytovanú cezhraničnú starostlivosť. Na druhej strane, niektorí prispievatelia mali 
pocit, že rozšírená cezhraničná starostlivosť by mohla mať na vnútroštátne ustanovenia 
týkajúce poskytovania starostlivosti pozitívny vplyv. 

Mnohí poskytovatelia majú pocit, že je potrebné zlepšiť monitorovanie mobility 
odborníkov v oblasti zdravotníctva.  Označili sa aj problémy v súvislosti s predpismi 
Spoločenstva o uznávaní odborných kvalifikácií, no mnohí prispievatelia sa domnievajú, 
že pred prijatím akéhokoľvek nového opatrenia by sa malo počkať na implementáciu 
smernice 2005/36/ES. Spôsob kontroly vplyvu mobility odborníkov v oblasti 
zdravotníctva označili najmä prispievatelia z novších členských štátov takisto ako 
problém. Niektorí prispievatelia žiadali lepšiu zrozumiteľnosť predpisov týkajúcich sa 
pôsobenia poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti v iných členských štátoch, najmä 
v súvislosti s lekárňami a stomatológmi. Väčšina prispievateľov sa však obávala 
praktických otázok týkajúcich sa cezhraničných lekárenských služieb a predložila návrhy 
na zavedenie napr. elektronických predpisov. Všeobecné informačno- a komunikačno-
technické riešenia označili mnohí prispievatelia ako kľúčovú oblasť v budúcnosti, hoci 
za prioritný problém, ktorý si vyžadoval širšiu analýzu, sa pokladala telerádiológia. 

Okrem problémov, ktoré boli označené ďalej v správe, označili niektorí prispievatelia aj 
niektoré konkrétne otázky týkajúce sa praktického fungovania existujúcich predpisov 
o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a predložili niekoľko návrhov na 
zlepšenia.  Okrem iných návrhov na praktickú podporu, ktoré sa uvádzajú ďalej v správe, 
prispievatelia podčiarkli rozsah praktickej podpory v oblastiach, ktoré zahŕňajú európske 
siete referenčných centier; observatórium pre komparatívne údaje a ukazovatele; 
posudzovanie zdravotníckej technológie; lepšie spoločné využívanie inovácií v oblasti 
zdravotníckej starostlivosti; a podpora pri účinnom využívaní potenciálnej investície do 



zdravotníckej starostlivosti prostredníctvom štrukturálnych fondov. Mnohí prispievatelia 
sú však za racionalizáciu činností a zdrojov súvisiacich so zdravotníckou starostlivosťou 
na európskej úrovni; iní vyjadrili názor, že opatrenia Spoločenstva by mali zhŕňať aj 
regionálne orgány. 

Z celkového hľadiska prispievatelia uvítali iniciatívu Komisie, pokiaľ ide o opatrenia 
Spoločenstva v oblasti zdravotníckych služieb vo všeobecnosti. Väčšina vnútroštátnych 
vládnych orgánov a mnohé zúčastnené strany vyjadrili želanie, aby každý návrh Komisie 
týkajúci sa zdravotníckych služieb bol založený na „Záveroch Rady o spoločných 
hodnotách a zásadách v zdravotníckych systémoch EÚ“1. Mnohí prispievatelia (najmä 
predstavitelia vnútroštátnych vládnych orgánov, zväzov a nákupcov) zdôraznili, že 
všetky opatrenia Spoločenstva, ktoré majú vplyv na systémy zdravotníctva, by mali 
zohľadniť princíp subsidiarity, uvedený najmä v článku 152 Zmluvy o založení 
Európskeho spoločenstva, hoci iní argumentovali tým, že princíp subsidiarity by nemal 
brániť uplatňovaniu základných slobôd EÚ. Celkovo možno skonštatovať, že väčšina 
prispievateľov zastáva názor, že najúčinnejším riešením by bolo spojenie „podporných“ 
nástrojov (ako napr. praktická spolupráca alebo „otvorená metóda spolupráce“) a právne 
záväzných opatrení, hoci niektorí prispievatelia nevidia potrebu právnych opatrení.  
V rámci preferovaného riešenia prostredníctvom nejakého právneho nástroja rôzni 
prispievatelia uviedli dva hlavné prístupy. Niektorí prispievatelia sa prikláňajú 
k zahrnutiu všetkých zmien do nariadení o koordinácii systémov sociálneho 
zabezpečenia, zatiaľ čo iní prispievatelia uprednostňujú novú smernicu o zdravotníckych 
službách.  

 

                                                 
1 2733. zasadnutie Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti, 

Luxemburg, 1. - 2. jún 2006. 


