
 
Sprawozdanie podsumowujące odpowiedzi do  

 
Zdrowie w Europie: podejście strategiczne 

  
Dokument do dyskusji dotyczący strategii w zakresie ochrony zdrowia  

 
 
STRESZCZENIE 
 
Pod koniec 2006 r. Komisja zapoczątkowała proces konsultacji na podstawie 
dokumentu „Zdrowie w Europie: podejście strategiczne – dokument do dyskusji 
dotyczący strategii w zakresie ochrony zdrowia”1. Konsultacje miały umożliwić 
zainteresowanym stronom wyrażenie opinii na temat rozwoju i wdrażania nowej strategii 
w zakresie ochrony zdrowia2. Konsultacje zakończyły się w lutym 2007 r. Komisja 
otrzymała 153 odpowiedzi. W komentarzach przychylnie przyjęto propozycję stworzenia 
w nadchodzącym dziesięcioleciu nowych nadrzędnych, strategicznych i spójnych ram 
polityki zdrowotnej. Uznano, że zdrowie stanowi wartość samą w sobie, ale także, że 
jest ono kluczowym elementem wspierającym europejski wzrost gospodarczy, stąd też 
wielu respondentów uznało je jako ważną inwestycję dla Unii Europejskiej.  
 
Uczestnicy wyrazili ogólne poparcie dla podejścia zaproponowanego przez Komisję: 
pracy nad wieloma podstawowymi aspektami ochrony zdrowia, rozwoju bardziej 
stanowczego podejścia do kwestii ochrony zdrowia we wszystkich politykach i 
silniejszego zaangażowania w kwestie o charakterze globalnym. Większość 
respondentów podkreśliła wagę podjęcia działań w przypadku wyraźnej wartości 
dodanej na poziomie europejskim oraz w przypadku wyzwań o charakterze 
transgranicznym.  
 
Wielu respondentów stwierdziło, że należy wzmocnić współpracę europejską w szeregu 
dziedzin dotyczących zagrożeń dla zdrowia, nierówności w zakresie ochrony zdrowia, 
informacji zdrowotnej oraz promowaniu zdrowego stylu życia. Szczególną uwagę 
poświęcono problemowi chorób niezakaźnych. Uczestnicy podkreślili także konieczność 
rozwijania europejskiego systemu informacji zdrowotnej i otwartego dostępu do 
porównywalnych danych. W zakresie wdrażania respondenci pozytywnie ocenili 
stworzenie mechanizmów zorganizowanej współpracy z państwami członkowskimi przy 
zastosowaniu metod, które zostały wypróbowane i przetestowane w ramach metody 
otwartej koordynacji. Jednakże zaproponowano również podejścia alternatywne, łącznie 
z rozwijaniem istniejących lub tworzeniem nowych struktur na poziomie europejskim w 
celu nadzorowania wdrażania strategii.  
 
Uznano, że określenie celów ma największe znaczenie dla strategii w zakresie ochrony 
zdrowia i przedstawiono szereg propozycji dotyczących realizacji celów krótko- i 
długoterminowych. Respondenci wezwali do ustalenia wskaźników dotyczących wyniku i 
procesu, aby monitorować postęp w osiąganiu celów strategii w zakresie ochrony 
zdrowia. Cele te powinny zostać określone we współpracy z państwami członkowskimi. 
Państwa członkowskie byłyby odpowiedzialne za dostarczanie danych, zaś Komisja 
przedstawiłaby mechanizm dotyczący monitorowania i oceny postępu. 
 
W wielu komentarzach podkreślono, że sukces strategii będzie zależeć od postrzegania 
jej jako wyraźnie powiązanej z akcjami podejmowanymi w państwach członkowskich. 
Wymaga to silnego poczucia odpowiedzialności oraz aktywnego zaangażowania w jej 
rozwój przez władze odpowiedzialne za ochronę zdrowia oraz inne zainteresowane 
strony. Niektórzy respondenci zalecili, aby rozwijać w tym celu nie tylko podejście 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/health/ph_overview/Documents/strategy_discussion_en.pdf 
2 Komisja uprzednio zapoczątkowała proces rozważań „Zapewnienie zdrowia dla wszystkich” w 2004 r., który zawierał 
ogólne pojęcia i zakres strategii w zakresie ochrony zdrowia i który został przedłożony zainteresowanym stronom w celu 
rozpatrzenia. http://ec.europa.eu/health/ph_overview/strategy/reflection_process_en.htm.  
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strategiczne Wspólnoty Europejskiej, ale dodatkowo plany działania w państwach 
członkowskich. 
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