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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie planu działania w dziedzinie e-zdrowia na lata 2012–2020 – innowacyjna 
opieka zdrowotna w XXI wieku
(2013/2061(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 6 grudnia 2012 r. zatytułowany „Plan działania 
w dziedzinie e-zdrowia na lata 2012–2020 – Innowacyjna opieka zdrowotna w XXI wieku 
(COM(2012)0736),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 6 kwietnia 2004 r. zatytułowany „e-Zdrowie –
poprawa opieki zdrowotnej dla obywateli europejskich: plan działania w europejskim 
obszarze e-zdrowia” (COM(2004)0356),

– uwzględniając zalecenie Komisji z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie transgranicznej 
interoperacyjności systemów elektronicznych kart zdrowia (2008/594/WE),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie korzyści 
telemedycyny dla pacjentów, systemów opieki zdrowotnej i społeczeństwa 
(COM(2008)0689),

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 
2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej,

– uwzględniając badanie UE zatytułowane „Państwa europejskie na drodze do krajowych 
infrastruktur e-zdrowia”,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów, Komisji Rozwoju Regionalnego oraz Komisji Praw Kobiet 
i Równouprawnienia (A7-0000/2013),

A. mając na uwadze, że dostęp do opieki zdrowotnej wysokiej jakości jest podstawowym 
prawem uznanym na arenie międzynarodowej;

B. mając na uwadze, że art. 168 Traktatu stanowi, że działanie Unii Europejskiej, które 
uzupełnia polityki krajowe, ukierunkowane jest na poprawę zdrowia publicznego, 
zapobieganie chorobom i dolegliwościom ludzkim oraz usuwanie źródeł zagrożeń dla 
zdrowia fizycznego i psychicznego zdrowia człowieka;

C. mając w związku z powyższym na uwadze, że działania Unii Europejskiej w dziedzinie 
elektronicznych usług zdrowotnych (e-zdrowie) polegają na udzieleniu państwom 
członkowskim pomocy w koordynacji wysiłków w tej dziedzinie oraz wspieraniu ich 
działań w obszarach, w których jej wkład może przynieść wartość dodaną;
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D. mając na uwadze, że podejście organizacyjne i kulturalne związane ze świadczeniem 
usług opieki zdrowotnej kształtuje się różnie w poszczególnych państwach 
członkowskich;

E. mając na uwadze coraz większą mobilność obywateli wewnątrz systemów opieki 
zdrowotnej w państwach ich pochodzenia oraz możliwość skorzystania z leczenia poza 
państwem, w którym przebywają;

F. mając na uwadze , że byłoby korzystne, aby pacjenci nie musieli powtarzać badań 
klinicznych, które są już zawarte w dokumentacji medycznej, i aby mieli do nich dostęp 
pracownicy służby zdrowia pracujący w różnych miejscach;

G. mając na uwadze, że technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) są już 
wystarczająco rozwinięte, aby być wykorzystywane w systemach e-zdrowia, oraz że 
poszczególne państwa członkowskie UE mają już zadowalające doświadczenia w tym 
zakresie;

H. mając na uwadze, że konieczna jest współpraca specjalistów w dziedzinie TIK, 
konsumentów, ogółu pracowników służby zdrowia, a w szczególności lekarzy, a także 
administracji publicznej zajmującej się opieką zdrowotną;

I. mając na uwadze, że kwestie prawne i ochrona danych muszą być traktowane 
priorytetowo;

J. mając na uwadze, że potrzebna jest spójność technologiczna systemu w poszczególnych 
państwach członkowskich , aby zapewnić jego skuteczność;

K. mając na uwadze, że pracownicy służby zdrowia muszą stale aktualizować swoją wiedzę 
zastosowaniach TIK w służbie zdrowia;

L. mając na uwadze znaczenie, jakie mają bazy danych, ich lokalizacja i ochrona;

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji w sprawie planu działania w dziedzinie e-
zdrowia na lata 2012–2020 – innowacyjna opieka zdrowotna w XXI wieku, i nawołuje 
Komisję do działania na rzecz upowszechnienia elektronicznych usług w dziedzinie 
zdrowia w całej UE;

2. zaleca, aby podjąć środki niezbędne dla zapewnienia wszystkim obywatelom UE równego 
dostępu i możliwości korzystania z elektronicznych usług w dziedzinie zdrowia, tak by 
nie stały się one przyczyną nierówności społecznych;

3. domaga się, by przy opracowywaniu swoich strategii politycznych Komisja nadal 
współpracowała zarówno z pracownikami służby zdrowia i organizacjami pacjentów, jak i 
z właściwymi organami administracji państw członkowskich;

4. zwraca się do Komisji o przedstawienie wniosków ustawodawczych, które wypełnią 
istniejącą obecnie lukę prawną i umożliwią skuteczne stosowanie tego systemu na 
poziomie europejskim;

5. podkreśla, że należy zapewnić lekarzom i pracownikom służby zdrowia dostęp do 
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specjalnych szkoleń dotyczących e-zdrowia;

6. zaleca, by zarówno przy opracowywaniu aplikacji elektronicznych, jak i przy ich ocenie i 
stosowaniu brać pod uwagę opinię lekarzy i pozostałych pracowników służby zdrowia, a 
także stowarzyszeń pacjentów;

7. zwraca się do państw członkowskich i Komisji o przeprowadzenie kampanii szerzących 
świadomość i kampanii szkoleniowych nt. e-zdrowia, skierowanych do obywateli; 
kampanie te powinny być dostosowane do profilu grupy społecznej, do której są 
skierowane, gdyż informowanie obywateli i ich czynny udział są kluczowe dla 
prawidłowego rozwoju nowych modeli świadczeń zdrowotnych;

8. zwraca się do państw członkowskich o dzielenie się doświadczeniami, wiedzą i dobrą 
praktyką w ramach współpracy z innymi państwami członkowskimi i z Komisją, aby w 
ten sposób osiągnąć większą skuteczność systemów e-zdrowia;

9. nawołuje państwa członkowskie do kontynuacji i wzmożenia współpracy w dziedzinie e-
zdrowia, zarówno na szczeblu krajowym i regionalnym, jak i w wymiarze 
transgranicznym, tak by kraje, w których system ten jest bardziej rozwinięty, mogły 
przekazywać swoją wiedzę państwom mniej doświadczonym;

10. nawołuje Komisję i państwa członkowskie do dalszej pracy nad projektami pilotażowymi, 
jak np. projekt epSOS, w celu zapewnienia interoperacyjności na szczeblu europejskim;

11. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o dalsze starania zmierzające do 
wprowadzenia w życie art. 14 dyrektywy 2011/24/UE w sprawie stosowania praw 
pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, który przewiduje utworzenie sieci e-
zdrowia;

12. nawołuje Komisję i państwa członkowskie do współpracy w dążeniu do wskazania 
narzędzi i modeli e-zdrowia mogących stanowić wsparcie dla stosowania, a nawet 
zwiększenia zakresu art. 12 dyrektywy 2011/24/UE dotyczącego rozwoju europejskich 
sieci referencyjnych;

13.  nawołuje Komisję i państwa członkowskie do przyjęcia przepisów dotyczących aspektów 
prawnych i ochrony danych w dziedzinie e-zdrowia;

14. zwraca uwagę na konieczność przestrzegania międzynarodowych standardów zarówno 
przy modelowaniu, jak i wymianie informacji;

15. podkreśla konieczność zapewnienia standaryzacji technicznej i interoperacyjności 
europejskich systemów zdrowotnych;

16. podkreśla, że należy zintensyfikować badania w dziedzinie systemów e-zdrowia, 
jednocześnie dbając o to, by koszty tych badań nie miały bezpośredniego wpływu na 
koszty usług;

17. domaga się, aby rozwój narzędzi w zakresie e-zdrowia nie był powodowany jedynie 
interesami technologicznymi i gospodarczymi, lecz aby opierał się na skuteczności tych 
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narzędzi i ich przydatności oraz aby głównym celem ich rozwijania był interes pacjentów; 

18. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, Komitetowi Regionów i rządom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Elektroniczne usługi w dziedzinie zdrowia (e-zdrowie) są sposobem na poprawę jakości i 
skuteczności opieki zdrowotnej w XXI w., jak również sposobem jej upowszechnienia.

Rynek elektronicznych usług w dziedzinie zdrowia ma duży potencjał. Wartość światowego 
rynku telemedycyny wzrosła z 9,8 mld USD w 2010 r. do 11,6 mld USD w roku 2011 i 
przewiduje się jego ekspansję, która spowoduje, że w 2016 r. osiągnie on wartość 27,3 mld 
USD, co odpowiada rocznej średniej stopie wzrostu w wysokości 18,6%.

Pomimo że dostęp do opieki zdrowotnej wysokiej jakości jest uznanym prawem 
podstawowym, wzrost popytu na usługi zdrowotne wynikający ze starzenia się 
społeczeństwa, skutków chorób chronicznych, mobilności pacjentów i pracowników służby 
zdrowia w połączeniu ze wzrostem oczekiwań obywateli odnośnie do jakości świadczeń 
zdrowotnych oraz coraz bardziej ograniczonymi budżetami przeznaczonymi na służbę 
zdrowia spowodowały, że systemy opieki zdrowotnej UE muszą sprostać obecnie dużym 
wyzwaniom.

Elektroniczne usługi w dziedzinie zdrowia mogą stanowić po części odpowiedź na te 
problemy, jako sposób na poprawę dostępu osób żyjących w regionach odległych lub słabo 
zaludnionych do świadczeń zdrowotnych, na poprawę warunków pracy, skrócenie czasu 
oczekiwania, a co najistotniejsze – jako środek ułatwiający zagwarantowanie pewnej, 
skutecznej opieki zdrowotnej wysokiej jakości.

Aby osiągnąć te cele konieczne jest jednak, by podmioty świadczące usługi zdrowotne ze 
sobą współpracowały, wznosząc się ponad ograniczenia w zakresie kompetencji i 
ograniczenia językowe, w celu świadczenia usług dobrej jakości ukierunkowanych na 
bezpieczeństwo pacjenta;  w tym celu należy zapewnić standaryzację techniczną, 
interoperacyjność europejskich systemów opieki zdrowotnej oraz wprowadzenie na szczeblu 
UE systemów certyfikacji i uwierzytelnienia. 

Aby obywatele i pracownicy służby zdrowia mieli zaufanie i wierzyli w korzyści płynące z 
aplikacji w zakresie e-zdrowia, należy zapewnić im bezpieczeństwo prawne. Ochrona danych, 
poufność, poszanowanie prywatności czy odpowiedzialność to niektóre zagadnienia, jakie 
należy uregulować, aby zapewnić skuteczne wprowadzenie elektronicznych usług w 
dziedzinie zdrowia.

Istotne jest, by państwa członkowskie dzieliły się wiedzą, doświadczeniami i dobrą praktyką, 
współpracując z innymi państwami członkowskimi i z Komisją, aby w ten sposób osiągnąć 
większą skuteczność systemów e-zdrowia. Pożądane jest skuteczne urzeczywistnienie 
systemu e-zdrowia w przyszłości. Przyczynić się może do tego dzielenie się wiedzą przez 
państwa będące pionierami w tej dziedzinie z państwami, które w tej dziedzinie nie 
odnotowały takich postępów. 

Kluczowe jest uwzględnienie opinii lekarzy i pracowników służby zdrowia, a także 
stowarzyszeń pacjentów, zanim stworzone zostaną te aplikacje w dziedzinie zdrowia oraz 
podczas procesu ich opracowywania. To oni będą korzystać z tych narzędzi i dlatego muszą 
nie tylko być przekonani o ich użyteczności, ale również wiedzieć, jak ich używać; zarówno 
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w sektorze publicznym, jak i prywatnym wszystkie niezbędne informacje muszą być 
przekazywane w przejrzystej formie do sektora, do którego są one skierowane. 

Wreszcie, co najważniejsze, przy realizacji tych projektów kluczowe jest dogłębne 
uwzględnienie interesu pacjenta, który w istocie jest naszym głównym celem: poprawa 
jakości usług opieki zdrowotnej świadczonych obywatelom UE, przy czym nie należy 
zapominać o różnicach kulturowych między państwami członkowskimi w dziedzinie opieki 
zdrowotnej.


