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„Действия на ЕС за трансгранично здравно обслужване – въпреки значителните 
амбиции е необходимо по-добро управление”

Резюме

Въпреки че трансграничното здравно обслужване остава с незначителен дял в 
сравнение със здравното обслужване, предоставяно на националния пазар, в някои 
ситуации най-достъпните или подходящи грижи за пациентите са на разположение в 
държава членка, различна от тяхната държава на произход. Способността на 
пациентите да направят свободен и информиран избор за достъп до трансгранично 
здравно обслужване може да подобри опазването на тяхното здраве.

Директивата за трансграничното здравно обслужване от 2011 г. има за цел да гарантира 
правото на пациентите в ЕС на достъп до безопасно и висококачествено здравно 
обслужване извън националните граници в рамките на ЕС и правата им да получат 
възстановяване на разходите им за такива грижи. Директивата улеснява по-тясното 
сътрудничество в редица области: по-специално трансграничния обмен на данни на 
пациенти и достъпа до здравни грижи за пациенти с редки заболявания.

Около 200 000 пациенти годишно се възползват от системите, въведени с директивата, 
за да получат лечение в чужбина: това са по-малко от 0,05 % от гражданите на ЕС. През 
последните години Франция докладва за най-голям брой заминаващи пациенти, а 
Испания — за най-голям брой пристигащи пациенти. В повечето случаи мобилността 
на пациентите се осъществява между съседни държави членки.

Заключения на Палатата

Палатата констатира следното: 

• Въпреки че действията на ЕС в областта на трансграничното здравно обслужване 
са засилили сътрудничеството между държавите членки, към момента на 
извършване на одита въздействието върху пациентите е ограничено. Тези 
действия са амбициозни и изискват по-добро управление.

• Комисията е контролирала добре прилагането на Директивата за трансгранично 
здравно обслужване. Въпреки че е давала насоки на националните звена за 
контакт да предоставят по-добра информация за трансграничното здравно 
обслужване, все още има някои възможности за подобрение.

• Към момента на извършване на одита от Палатата не е бил осъществяван обмен 
на данни на пациенти между държавите членки и не е било възможно да се 
демонстрират ползи от този обмен за трансграничните пациенти.  Комисията не е 
определила план за изпълнение с крайни срокове за новата си стратегия за 
електронно здравеопазване и не е направила оценка на броя на потенциалните 
ползватели преди да въведе трансграничния обмен на здравни данни. 

• Концепцията на европейските референтни мрежи за редки заболявания се ползва 
с широка подкрепа от заинтересованите страни в ЕС (организации на пациенти, 
лекари и доставчици на здравно обслужване). Комисията обаче не е предоставила 
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ясна визия за тяхното бъдещо финансиране и за начина, по който да бъдат 
разработени и интегрирани в националните системи на здравеопазване.

Въз основа на тези заключения Палатата е отправила препоръки, които поставят фокус 
върху подкрепата от страна на Комисията за националните звена за контакт, 
въвеждането на трансграничния обмен на здравни данни и действията на ЕС в областта 
на редките заболявания. 

Становище на Комисията

• Комисията е съгласна с повечето от забележките на Палатата и по-специално ще 
продължи да призовава настоятелно държавите членки да предоставят попълнени 
набори от данни относно потоците от пациенти и мобилността на пациентите.

• Комисията е съгласна с констатацията на Палатата, че продължава да липсва 
осведоменост относно ползите от директивата за гражданите на ЕС. За 
повишаване на осведомеността се изисква сътрудничество между всички 
участници — национални звена за контакт, здравни органи, здравни 
застрахователи, доставчици на здравни услуги и пациентски организации — на 
местно, регионално и национално равнище. На равнище ЕС Комисията прави 
публикации за директивата и ползите от нея на уебсайта Europa на генерална 
дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ и на уебсайта 
„YourEUROPE“. Комисията ще настоява пред националните звена за контакт да 
предоставят информация за европейските референтни мрежи на своите 
уебсайтове.

Препоръките на Палатата

1. Предоставяне на по-голяма подкрепа за националните звена за контакт (целева 
дата на изпълнение: 2020 г.) 

Комисията следва: 

a) въз основа на предишните действия да подкрепи работата на националните звена 
за контакт, включително относно начините за най-добро оповестяване на връзката 
между възможностите съгласно Директивата за трансгранично здравно 
обслужване и Регламента за координация на системите за социална сигурност;

б) да предостави насоки относно начините за представяне на информация за 
европейските референтни мрежи на уебсайтовете на националните звена за 
контакт;

в) да проследи използването от страна на националните звена за контакт на 
инструментариума от 2018 г. 

2. По-добра подготовка за трансграничен обмен на здравни данни (целева дата на 
изпълнение: 2021 г.)

Комисията следва:
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a) да оцени постигнатите резултати за трансграничен обмен на здравни данни чрез 
общоевропейската инфраструктура за електронно здравеопазване (за електронни 
медицински рецепти и електронни медицински досиета);

б) в този контекст да оцени плана за действие за електронно здравеопазване от 2012 
г. и изпълнението на стратегията за електронното здравеопазване от 2018 г., като 
включи оценка дали тези действия са предоставили икономически ефективни и 
навременни решения и значим принос към националните системи на 
здравеопазване.

3. Подобряване на подкрепата за улесняване на достъпа до здравно обслужване на 
пациентите с редки заболявания

Комисията следва:

a) да направи оценка на резултатите от стратегията за редките заболявания 
(включително ролята на европейските референтни мрежи) и да прецени дали тази 
стратегия трябва да се актуализира, адаптира или замени; 

б) след консултация с държавите членки да определи възможности за справяне с 
предизвикателствата пред европейските референтни мрежи (включително 
интегриране на европейските референтни мрежи в националните системи на 
здравеопазване и в регистрите на пациенти); 

в) да работи за по-опростена структура на бъдещото финансиране от ЕС за 
европейските референтни мрежи и за намаляване на административната тежест за 
тях. 

Препоръки на докладчика

Европейският парламент:

• приветства специалния доклад на Палатата, нейните констатации, както и 
готовността на Комисията да изпълни препоръките;

• приветства факта, че Комисията е контролирала добре изпълнението на 
директивата в държавите членки и е подпомагала дейността на националните 
звена за контакт, отговарящи за предоставянето на информация за 
трансграничните пациенти; освен това наскоро беше разработен практически 
инструментариум за националните центрове за контакт;

• изразява съжаление, че пациентите от ЕС все още са изправени пред 
предизвикателства при достъпа до здравно обслужване в чужбина и само малка 
част от потенциалните пациенти са запознати с правата си да търсят 
трансгранично здравно обслужване;

• изразява съжаление, че все още съществуват проблеми и закъснения, свързани с 
оперативната съвместимост на националните системи за възстановяване на 
разходи за здравно обслужване;

• изразява съжаление, че високите очаквания на Комисията по отношение на 
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трансграничния обмен на здравни данни на пациентите не са потвърдени от 
съответни резултати; отбелязва, че стратегията за електронно здравеопазване от 
2018 г. не включва план за изпълнение; изтъква, че Комисията е подценила 
трудностите, свързани с въвеждането на общоевропейска инфраструктура за 
електронно здравеопазване;

• насърчава Комисията в сътрудничество с държавите членки да засили 
устойчивостта на Европейската референтна мрежа за редки заболявания;

• приканва Комисията да актуализира рамката си за действия на ЕС в областта на 
редките заболявания;

• настоятелно призовава Комисията да приложи всички поуки от пилотните 
европейски референтни мрежи;

• счита, че Комисията е подпомогнала създаването на 24 европейски референтни 
мрежи, но не е създала ефективна система за оценка на участниците;

• отбелязва, че въпреки закъсненията, в момента Комисията стартира 
общоевропейска платформа за регистри на редките заболявания.


