
Povzetek „Zbirnega poročila o odgovorih na 
posvetovanje glede ukrepov Skupnosti na 

področju zdravstvenih storitev“ 

POVZETEK 

V Poročilu so povzeti prejeti odgovori na javno posvetovanje v zvezi z ukrepom 
Skupnosti na področju zdravstvenih storitev, ki ga je Komisija začela 26. septembra 
2006.  Ker so odgovore poslale številne različne zainteresirane strani, poročilo ne 
zagotavlja statistično reprezentativne mnenjske ankete. Mnenja vprašanih, navedena v 
tem poročilu, ne predstavljajo nujno mnenj večine zainteresiranih strani, določenega dela 
družbe ali skupine prebivalcev. Pomembno je poudariti, da poskuša Komisija v tem 
poročilu samo natančno povzeti odgovore, kot so ji bili predstavljeni. V povzetku ni 
navedeno stališče do prejetih pripomb, Komisija pa si ne prizadeva zgladiti kakršnih koli 
nesporazumov ali popraviti dejanske napake, za katere se zdi, da občasno prevladujejo v 
izraženih mnenjih nekaterih vprašanih. Zato poročilo ne izraža mnenj služb Komisije, 
niti se službe Komisije ne strinjajo nujno z mnenji, izraženimi v povzetku. 

Kljub nekaterim dodatnim primerom je očitno pomanjkanje posodobljenih in popolnih 
podatkov o čezmejnem zdravstvenem varstvu. Mnogi vprašani soglašajo z oceno iz 
Sporočila Komisije o posvetovanju, in sicer da je bil približno 1 % skupnih stroškov 
porabljen za čezmejno zdravstveno varstvo in, da se bo ta odstotek verjetno povečal.  V 
določenih okoliščinah so ti stroški lahko precej večji, zlasti v mejnih področjih, manjših 
državah članicah, v primeru redkih boleznih in področjih, ki jih obišče veliko tujcev.  
Mehanizem, ki se uporablja za čezmejno zdravstveno varstvo (preko določb o 
usklajevanju sistemov socialnega varstva ali pravil notranjega trga), ima različne 
finančne učinke na javna sredstva in državljane, odvisno predvsem od relativnih stopenj 
stroškov varstva v državi bolnika ter stroškov v tujini.  Čeprav skupno število 
državljanov, ki uporabljajo čezmejno zdravstveno varstvo ostaja relativno nizko, je 
čezmejno zdravstveno varstvo za posameznike lahko zelo pomembno.   

Vprašani menijo, da je treba bolnikom v zvezi s čezmejnim zdravstvenim varstvom 
zagotoviti več in jasnejše informacije, v ta namen so predlagali vrsto praktičnih rešitev.  
Predlagajo večjo jasnost predvsem v zvezi z inštrumenti za nadzor gibanja bolnikov pri 
čezmejnem zdravstvenem varstvu in glede pogojev, pod katerimi je predhodno 
dovoljenje za čezmejno zdravstveno varstvo upravičeno ali je lahko zavrnjeno.  
Izboljšave, ki jih predlagajo vprašani, vključujejo jasne informacije za bolnike; 
učinkovite in pregledne postopke odločanja; v bolnika usmerjen pristop; standarde na 
podlagi dokazov; pravico do pritožbe v primeru zavrnitev; ter izjeme za mejne regije.  
Večjo jasnost predlagajo tudi pri oblikovanju cen za čezmejno zdravstveno varstvo in 
opredelitev „zdravstvenih storitev“ v okviru katerega koli ukrepa Skupnosti.  



Obstaja široko soglasje, da morajo biti za klinični nadzor odgovorne države zdravljenja.  
Vendar je pomembno sodelovanje pristojnih organov v državi bolnikovega domovanja, 
poudarjeni primeri pa vključujejo predvsem upravljano čezmejno zdravstveno varstvo in 
prevoz bolnikov.  Poleg tega bodo tudi posebni primeri, kjer bo vsaka delitev 
odgovornosti povzročila praktične težave, kot na primer nadzor bolnišničnih okužb.  
Mnogi vprašani vidijo prednost v evropski pomoči nacionalnim organom pri doseganju 
visoke stopnje kakovosti in varnosti zdravstvenega varstva z razvijanjem smernic in 
kazalnikov; ali uvedbe sistema poročanja o popolni varnosti bolnika.  Praktični predlogi 
za zagotavljanje nadaljevanja varstva vključujejo sisteme za izmenjavo bolnikovih 
podatkov, standard EU za odpustnico ter vseevropske recepte.  Mnogi vprašani so trdili, 
da morajo biti pravice bolnikov natančneje določene. 

Obstaja tudi široko soglasje, da mora biti izvajalec zdravstvenih storitev odgovoren za 
poškodbe in kakršno koli nadomestilo škode, ki izhajajo iz nepravilnega zdravljenja.  
Vprašani pa niso bili enotni glede potrebe po večji pravni jasnosti v zvezi z vprašanji 
odgovornosti čezmejnega zdravstvenega varstva preko te, ki jo že zagotavlja 
mednarodno zasebno pravo.  Vendar je bilo danih veliko praktičnih predlogov, kot na 
primer vzpostavitev alternativnih sistemov za reševanje sporov pri vprašanjih 
čezmejnega varstva (morda z nadgradnjo obstoječe strukture kot je SOLVIT), zahtevi po 
obveznem zavarovanju izvajalcev zdravstvenih storitev ali ustanovitvi vseevropskega 
sistema za polno nadomestilo. 

Nekateri vprašani so bili zaskrbljeni glede možnosti, da bi čezmejno varstvo zmanjšalo 
zagotavljanje zdravstvenega varstva v njihovih državah, predvsem v zvezi z dajanjem 
prednosti različnim bolnikom in določanjem poštenih cen za zagotovljeno čezmejno 
varstvo.  Po drugi strani pa so nekateri vprašani menili, da ima čezmejno varstvo lahko 
pozitivne učinke na zagotavljanje domačega zdravstvenega varstva. 

Mnogi vprašani so menili, da je potrebno boljše spremljanje mobilnosti zdravstvenih 
delavcev.  Prav tako so bila postavljena vprašanja v zvezi s priznavanjem poklicnih 
kvalifikacij, vendar so mnogi vprašani menili, da je treba pred katerimi koli novimi 
ukrepi počakati na izvajanje Direktive 2005/36/ES.  Kako upravljati z učinkom 
mobilnosti zdravstvenih delavcev, so ugotavljali predvsem vprašani z novih držav članic.  
Nekateri vprašani so si prizadevali za več jasnosti v zvezi s pravili, ki urejajo 
ustanavljanje izvajalcev zdravstvenih storitev v drugih državah članicah, predvsem glede 
lekarn in zobozdravnikov. Vendar se je večina vprašanih bolj ukvarjala s praktičnimi 
vprašanji čezmejnih lekarniških storitev, med drugim so predlagali tudi oblikovanje e-
receptov. Mnogi vprašani so kot ključno področje poudarili informacijsko in 
komunikacijsko tehnologijo na splošno, teleoradiologijo pa so označili kot prednostno 
nalogo, kjer je treba izvesti dodatne analize. 

Poleg vprašanj, opredeljenih drugje v poročilu, so nekateri vprašani poudarili nekatera 
posebna vprašanja, povezana s praktičnim izvajanjem obstoječe zakonodaje o 
sodelovanju sistemov socialnega varstva in predlagali vrsto izboljšav.  Vprašani so poleg 
drugih predlogov za praktično podporo, ki so zajeti drugje v poročilu, poudarili tudi 
obseg praktične podpore na področjih, ki vključujejo Evropske mreže referenčnih 
centrov; observatorij za primerjalne podatke in kazalnike; ocenjevanje zdravstvene 
tehnologije; izboljšane izmenjave inovacij v zdravstvu; ter podpore za učinkovito 
uporabo strukturnih skladov za potencialna vlaganja v zdravstveno varstvo. Vendar so 
mnogi vprašani podprli racionalizacijo dejavnosti in sredstev v zvezi z zdravstvenim 
varstvom na evropski ravni; drugi pa so trdili, da morajo biti v ukrepanje Skupnosti 
vključeni tudi nacionalni organi. 



Vprašani so na splošno pozdravili pobudo Komisije glede splošnega ukrepa Skupnosti v 
zvezi z zdravstvenimi storitvami.  Večina nacionalnih vlad in mnoge druge zainteresirane 
strani so izrazile željo, da mora kateri koli predlog Komisije o zdravstvenih storitvah 
temeljiti na „Sklepih Sveta o skupnih vrednotah in načelih zdravstvenih sistemov EU“1. 
Mnogi vprašani (predvsem nacionalne vlade, sindikati in kupci) so poudarili, da mora 
vsak ukrep Skupnosti, ki vpliva na zdravstvene sisteme, spoštovati načelo subsidiarnosti, 
navedeno predvsem v členu 152 Pogodbe o ustanovitvi Evropske Skupnosti, čeprav so 
drugi trdili, da načelo subsidiarnosti ne sme preprečevati uveljavljanja temeljnih 
svoboščin EU.  Na splošno je večina vprašanih menila, da bi bila kombinacija obeh 
„podpornih“ orodij (kot sta praktično sodelovanje ali „odprta metoda usklajevanja“) in 
pravno zavezujočih ukrepov najbolj učinkovit način, čeprav nekateri vprašani menijo, da 
pravni ukrepi niso potrebni. Glede ustreznega pristopa za uporabo pravnih inštrumentov 
so vprašani poudarili dva pristopa. Nekateri vprašani se bolj nagibajo k vključitvi vseh 
sprememb v uredbe o sodelovanju sistemov socialnega varstva, drugi pa k novi direktivi 
o zdravstvenih storitvah. 

 

                                                 
1 2733. srečanje Sveta za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov v Luxembourgu, 

1.–2. junija 2006. 


