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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a 2012–2020 közötti időszakra vonatkozó e-egészségügyi cselekvési tervről – innovatív 
egészségügyi ellátás a 21. században
(2013/2061(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az „Elektronikus egészségügyi cselekvési terv a 2012–2020 közötti időszakra –
innovatív egészségügyi ellátás a 21. században” című, 2012. december 6-i bizottsági 
közleményre (COM(2012)0736), 

– tekintettel az „E-egészségügy – az európai polgároknak nyújtott egészségügyi ellátás 
színvonalának javítása: Cselekvési terv az európai e-egészségügyi térségről” című, 2004. 
április 6-i bizottsági közleményre (COM(2004)0356),

– tekintettel az e-egészségügyi nyilvántartó rendszerek határokon átnyúló átjárhatóságáról 
szóló 2008. július 2-i bizottsági ajánlásra (2008/594/EK),

– tekintettel „A távorvoslásról a betegek, az egészségügyi ellátórendszerek és a gazdaság 
javára” című 2008. november 4-i bizottsági közleményre (COM(2008)0689),

– tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 2011. március 9-i 2011/24/EU irányelvére a 
határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről,

– tekintettel „Az európai országok útja az e-egészségügy nemzeti infrastruktúrái felé” című 
uniós tanulmányra, 

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, valamint a Regionális 
Fejlesztési Bizottság és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére 
(A7-0000/2013),

A. mivel a minőségi egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés nemzetközileg elismert 
alapvető jog;

B. mivel a Szerződés 168. cikke úgy rendelkezik, hogy az Európai Unió fellépése, amely 
kiegészíti a nemzeti politikákat, a népegészségügyi helyzet javítására, az emberi 
megbetegedések és betegségek, valamint az emberek testi és szellemi egészségét 
fenyegető veszélyek okainak megelőzésére irányul;

C. mivel ebből következően az e-egészségügy terén az európai uniós fellépés célja, hogy 
segítséget nyújtson a tagországoknak az erre irányuló erőfeszítéseik összehangolásában, 
illetve támogassa tevékenységüket olyan területeken, ahol a beavatkozás hozzáadott 
értéket nyújthat;

D. mivel az egészségügyi ellátás szervezeti és kulturális megközelítése tagállamonként 
változó;
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E. figyelembe véve a polgárok növekvő mobilitását a saját országuk egészségügyi 
rendszerein belül, valamint a lehetőséget, hogy a lakóhelyük szerinti országon kívül is 
részesülhetnek orvosi ellátásban; 

F. mivel a betegek számára nem jár előnyökkel olyan klinikai vizsgálatok felesleges 
megismétlése, amelyek már szerepelnek az orvosi nyilvántartásukban, és amelyekhez a 
betegeket különböző helyeken ellátó szakemberek hozzáférhetnek;

G. mivel az információs és kommunikációs technológiák (ikt) megfelelő érettségi szintet 
értek el ahhoz, hogy alkalmazni lehessen őket az e-egészségügyi rendszerekben, és 
számos EU-tagállamban szereztek sikeres tapasztalatokat e téren; 

H. figyelembe véve az ikt-szakemberek, a fogyasztók, általában az egészségügyi 
szakemberek, és különösen az orvosok és a közegészségügyi hatóságok között szükséges 
együttműködést;

I. mivel a jogi és az adatvédelmi szempontokat prioritásként kell kezelni;

J. mivel a hatékonyság biztosítása érdekében a rendszer valamennyi technológiájának 
egységesnek kell lennie az egyes tagállamokban;

K. mivel az egészségügyi szakembereknek folyamatos képzésben kell részesülniük az 
egészségügyi rendszerben alkalmazott ikt-k használatát illetően; 

L. tekintettel az adatbázisok, illetve azok helyszínének és őrzésének fontosságára;

1. üdvözli az „Elektronikus egészségügyi cselekvési terv a 2012–2020 közötti időszakra –
innovatív egészségügyi ellátás a 21. században” című bizottsági közleményt, és arra 
ösztönzi a Bizottságot, hogy továbbra is munkálkodjon az e-egészségügy általános 
megvalósításáért az EU egészében;

2. javasolja, hogy tegyenek lépéseket annak biztosítására, hogy az e-egészségügyi 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés és azok használata minden uniós polgár számára 
egyformán nyitott legyen, és ne teremtsen alkalmat a társadalmi egyenlőtlenségekre;

3. sürgeti a Bizottságot, hogy a szakpolitikák kialakítása során folytassa az együttműködést 
az egészségügyi szakemberekkel és a betegképviseleti szervezetekkel, valamint az 
illetékes tagállami hatóságokkal;

4. felhívja a Bizottságot, hogy a rendszer hatékony európai szintű alkalmazása érdekében 
olyan jogalkotási javaslatokat nyújtson be, amelyek kiküszöbölik a jelenleg meglévő jogi 
kiskapukat; 

5. hangsúlyozza, hogy az orvosok és más egészségügyi szakemberek számára külön képzést 
kell biztosítani az e-egészségügy terén;

6. javasolja, hogy ne csak az elektronikus alkalmazások kidolgozása, hanem annak 
értékelése és nyomon követése során is vegyék figyelembe az orvosok és más 
egészségügyi szakemberek, illetve a betegképviseleti szervezetek véleményét;
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7. felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy indítsanak a polgárokat célzó 
figyelemfelkeltő kampányokat és képzéseket az e-egészségügyről;  e kampányokat a célba 
vett társadalmi csoporthoz kell igazítani, minthogy az állampolgárok tájékoztatása és aktív 
részvétele kulcsfontosságú az egészségügyi ellátás új modelljeinek sikeres kiépítéséhez; 

8. felhívja a tagállamokat, hogy egymás között és a Bizottsággal együttműködve osszák meg 
tapasztalataikat, tudásukat és bevált gyakorlataikat, hogy ezáltal hatékonyabbak legyenek 
az e-egészségügyi rendszerek; 

9. ösztönzi a tagállamokat, hogy folytassák és fokozzák a nemzeti, regionális és határokon 
átnyúló együttműködést az e-egészségügy terén, oly módon, hogy a fejlettebb országok át 
tudják adni ismereteiket a kevésbé tapasztalt országoknak;

10. ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az európai szintű átjárhatóság kiépítése 
érdekében folytassák a kísérleti projektekben – például az epSOS-ban – folyó munkát;

11. ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, hogy továbbra is dolgozzanak a határokon 
átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló 2011/24/EU 
irányelvnek az e-egészségügyi hálózatot létrehozó 14. cikke végrehajtásán;

12. ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, hogy működjenek együtt az olyan eszközök és e-
egészségügy modellek azonosítása érdekében, amelyek támogathatják a 2011/24/EU 
irányelvnek az európai referenciahálózatok fejlesztésével foglalkozó 12. cikke 
végrehajtását vagy továbbfejlesztését;

13.  sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vezessenek be jogszabályokat az e-
egészségügy jogi és adatvédelmi szempontjaira vonatkozóan;

14. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy nemzetközi szabványokat alkalmazzanak az 
adatok modellezéséhez és cseréjéhez egyaránt;

15. hangsúlyozza, hogy el kell érni a műszaki szabványosítást és az európai egészségügyi 
rendszerek átjárhatóságát;

16. hangsúlyozza, hogy növelni kell a kutatást az e-egészségügyi rendszerek terén, anélkül, 
hogy a kutatási kiadások közvetlen hatással lennének a szolgáltatási költségekre;

17. kéri, hogy az e-egészségügyi eszközök fejlesztését ne csak technológiai vagy gazdasági 
érdekek motiválják, hanem az eszközök hatékonyságán és hasznosságán is alapuljanak, és 
kifejlesztésük során a legfontosabb célt a betegek érdekei jelentsék; 

18. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
Régiók Bizottságának és a tagállamoknak.
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INDOKOLÁS

Az e-egészségügy olyan eszköz, amelynek célja a 21. századi egészségügyi ellátás 
minőségének és hatékonyságának javítása és egyetemessé tétele.

Az e-egészségügy potenciális piaca szilárd. A távorvoslás világpiaca a 2010-es 9,8 milliárd 
dollárról 2011-ben 11,6 milliárd dollárra nőtt, és várhatóan tovább bővül, 2016-ra akár 27,3 
milliárd dolláros forgalmat is elérve, ami évente 18,6%-os összetett növekedési ütemet jelent.

Bár a minőségi egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés elismert alapjog, a népesség 
elöregedése, a krónikus betegségek hatása, a betegek és az egészségügyi szakemberek 
mobilitása, a polgároknak az egészségügyi ellátás minőségére vonatkozóan megnövekedett 
elvárásai, valamint az egyre csökkenő egészségügyi költségvetés miatt az egészségügyi 
szolgáltatások iránt megnövekedett kereslet komoly kihívásokat támaszt jelenleg az uniós 
egészségügyi rendszerekre.

Az e-egészségügy az e problémákra adott válasz részét képezheti, illetve a távoli vagy gyéren 
lakott területeken élők egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítását, a 
munkakörülmények javítását, a várakozási idő csökkentését is szolgálhatja, illetve ami a 
legfontosabb: hozzájárulhat a biztonságos, hatékony és magas színvonalú egészségügyi ellátás 
megteremtéséhez.

E célok megvalósítása érdekében ugyanakkor ahhoz, hogy a betegek biztonságára 
összpontosító minőségi szolgáltatásokat nyújtsanak, az egészségügyi szolgáltatóknak 
hatásköri és nyelvi korlátait leküzdve együtt kell működniük egymással. Ehhez el kell érni a 
műszaki szabványosítást, az európai egészségügyi rendszerek átjárhatóságát, valamint a 
tanúsítási és hitelesítési rendszer uniós szintű meghatározását.  

Ahhoz, hogy a polgárok és az egészségügyi szakemberek bízzanak és higgyenek az e-
egészségügyi alkalmazások előnyeiben, jogbiztonságot kell teremteni. Ha azt akarjuk, hogy az 
e-egészségügyi szolgáltatások működtetése sikeres legyen, olyan kérdésekre kell választ 
találni, mint az adatvédelem, a titoktartás, a magánélet vagy az elszámoltathatóság.

Igen fontos, hogy a tagállamok egymás között és a Bizottsággal együttműködve megosszák 
tudásukat, tapasztalataikat és bevált gyakorlataikat, hogy ezáltal hatékonyabbak legyenek az 
e-egészségügyi rendszerek. Kívánatos, hogy az e-egészségügy a jövőben hatékony valósággá 
váljon. Ehhez hozzájárulhat az is, ha a területen úttörő államok megosztják tudásukat a 
többiekkel. 

Fontos, hogy ezen egészségügyi alkalmazások kifejlesztése előtt és után figyelembe vegyék 
az orvosok és az egészségügyi szakemberek, valamint a betegképviseleti szervezetek 
álláspontját. Ők azok, akik használni fogják ezen alkalmazásokat, és nemcsak ezek 
hasznosságáról kell őket meggyőzni, de azt is tudniuk kell, hogyan használják majd azokat, 
ezért a köz-és a magánszférának a megcélzott ágazathoz igazított, egyértelmű tájékoztatást 
kell nyújtania.

Végül a leglényegesebb: nagyon fontos, hogy e projektek fejlesztése során elsősorban a beteg 
érdekét vegyék figyelembe, minthogy végső soron a fő cél az uniós polgároknak nyújtott 
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ellátás minőségének javítása, nem megfeledkezve ugyanakkor az egészségügy területén az 
uniós tagállamok között tapasztalt kulturális különbségekről.


