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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o akčnom pláne elektronického zdravotníctva na roky 2012 – 2020: inovačná zdravotná 
starostlivosť pre 21. storočie
(2013/2061(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. decembra 2012 o akčnom pláne elektronického 
zdravotníctva na roky 2012 – 2020: inovačná zdravotná starostlivosť pre 21. storočie 
(COM(2012)0736),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 6. apríla 2004 s názvom Elektronické zdravotníctvo 
– zlepšenie zdravotnej starostlivosti pre občanov Európy: akčný plán pre európsky 
priestor elektronického zdravotníctva (COM(2004)0356),

– so zreteľom na odporúčanie Komisie z 2. júla 2008 o cezhraničnej interoperabilite 
systémov elektronických lekárskych záznamov (2008/594/ES),

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 4. novembra 2008 s názvom Telemedicína 
v prospech pacientov, systémov zdravotnej starostlivosti a spoločnosti (COM(2008)0689),

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 
o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti;

– so zreteľom na štúdiu EÚ Európske krajiny na ceste k vnútroštátnym infraštruktúram 
elektronického zdravotníctva,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanoviská Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre 
regionálny rozvoj a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A7-0000/2013),

A. keďže prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti je medzinárodne uznávaným 
základným právom;

B. keďže v článku 168 zmluvy sa ustanovuje, že činnosti Európskej únie, ktoré dopĺňajú 
vnútroštátne politiky, sa zameriavajú na zlepšenie verejného zdravia, prevenciu ľudských 
ochorení a chorôb a odstraňovanie zdrojov nebezpečenstva pre telesné a duševné zdravie;

C. keďže v dôsledku toho majú opatrenia Európskej únie v oblasti elektronického 
zdravotníctva pomôcť členským štátom koordinovať ich snahy v tejto záležitosti 
a podporovať ich opatrenia v oblastiach, kde môže jej zásah priniesť pridanú hodnotu;

D. keďže organizačné a kultúrne hľadiská poskytovania zdravotnej starostlivosti sa 
v jednotlivých členských štátoch líšia;

E. keďže sa zvyšuje mobilita občanov v rámci zdravotných systémov ich vlastnej krajiny, 
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ako aj možnosť absolvovať lekárske ošetrenie mimo svojej krajiny pobytu;

F. keďže pre pacientov je prínosom, ak sa nemusia opakovať klinické vyšetrenia, ktoré sú už 
uvedené v zdravotných záznamoch pacientov a sú dostupné zdravotníkom, ktorí ich môžu 
vyšetriť na rôznych miestach; 

G. keďže IKT dosiahli dostatočne vyspelú úroveň, aby mohli byť aplikované na systémy 
elektronického zdravotníctva, a keďže výsledky v rôznych členských štátoch EÚ s nimi 
boli uspokojujúce;

H. keďže je potrebné, aby vzájomne spolupracovali odborníci na IKT, spotrebitelia, 
zdravotníci vo všeobecnosti a konkrétne lekári, ako aj verejné zdravotnícke orgány;

I. keďže prednostne sa musia riešiť právne aspekty a ochrana údajov;

J. keďže na zabezpečenie účinnosti systému v jednotlivých členských štátoch je potrebná 
používať jednotnú technológiu;

K. keďže zdravotníci musia byť sústavne vzdelávaní v oblasti využitia IKT aplikovaných 
v zdravotníctve;

L. keďže význam databáz, ich umiestnenia a správy je vysoký;

1. víta oznámenie Komisie zo 6. decembra 2012 o akčnom pláne elektronického 
zdravotníctva na roky 2012 – 2020: inovačná zdravotná starostlivosť pre 21. storočie 
a povzbudzuje Komisiu, aby pokračovala v svojom úsilí o celoplošné uplatňovanie 
elektronického zdravotníctva v celej EÚ;

2. odporúča, aby sa prijali potrebné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby z prístupu 
k službám elektronického zdravotníctva a ich používania mali prospech všetci občania EÚ 
bez rozdielov a aby neboli zdrojom sociálnych nerovností;

3. nalieha na Komisiu, aby pri vypracúvaní svojich politík naďalej spolupracovala so 
zdravotníkmi, ako aj s organizáciami pacientov a príslušnými orgánmi členských štátov;

4. dôrazne žiada Komisiu, aby v záujme účinného uplatňovania systému na európskej úrovni 
predložila legislatívne návrhy, ktoré odstránia momentálne existujúce právne medzery;

5. zdôrazňuje, že pre lekárov a ostatných zdravotníkov je potrebné, aby absolvovali osobitnú 
odbornú prípravu v oblasti elektronického zdravotníctva;

6. odporúča, aby sa názor lekárov a ostatných zdravotníkov, ako aj názor združení pacientov 
zohľadňoval nielen pri vývoji elektronických aplikácií, ale aj pri ich hodnotení a 
sledovaní;

7. žiada členské štáty a Komisiu, aby zaviedli osvetové a informačné kampane v oblasti 
elektronického zdravotníctva určené občanom; tieto kampane budú musieť byť 
prispôsobené sociálnej skupine, ktorej sú adresované, keďže informácie a aktívna účasť 
občanov sú kľúčovými prvkami pre riadny rozvoj nových modelov zdravotnej 
starostlivosti;
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8. žiada členské štáty, aby sa podelili o svoje skúsenosti, znalosti a osvedčené postupy a aby 
pritom spolupracovali medzi sebou navzájom i s Komisiou, aby sa tak dosiahla čo 
najvyššia účinnosť systémov elektronického zdravotníctva;

9. povzbudzuje členské štáty k tomu, aby pokračovali v spolupráci v oblasti elektronického 
zdravotníctva a aby ju zintenzívnili, a to na vnútroštátnej a regionálnej úrovni, ako aj na 
nadnárodnej úrovni, aby tak skúsenejšie krajiny mohli odovzdať svoje vedomosti 
krajinám s menšími skúsenosťami;

10. povzbudzuje Komisiu a členské štáty k tomu, aby naďalej pracovali na projektoch ako 
projekt epSOS v rámci budovania interoperability na európskej úrovni;

11. nabáda Komisiu a členské štáty k tomu, aby ďalej pracovali na uplatňovaní článku 
14smernice 2011/24/EÚ o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej 
starostlivosti, ktorou sa stanovuje sieť elektronického zdravotníctva;

12. povzbudzuje Komisiu a členské štáty k tomu, aby spojili úsilie o identifikáciu nástrojov 
a modelov elektronického zdravotníctva, ktoré budú môcť podporiť vykonávanie alebo 
rozvoj článku 12 smernice 2011/24/EÚ, ktorý sa zaoberá rozvojom európskych 
referenčných sietí;

13.  nalieha na Komisiu a členské štáty, aby vydali právne predpisy týkajúce sa právnych 
aspektov a ochrany údajov vo vzťahu k elektronickému zdravotníctvu;

14. zdôrazňuje, že je potrebné používať medzinárodné normy na modelovanie informácií, ako 
aj na ich výmenu;

15. zdôrazňuje, že je potrebné dosiahnuť technickú normalizáciu a interoperabilitu 
európskych systémov zdravotníctva;

16. zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť výskum systémov elektronického zdravotníctva, ale bez 
toho, aby výdavky na výskum mali priamy vplyv na cenu služieb;

17. žiada, aby vývoj nástrojov elektronického zdravotníctva nebol motivovaný iba 
technologickým či hospodárskym záujmom, ale aby vychádzal z účinnosti týchto 
nástrojov a z ich užitočnosti a aby prvoradým cieľom pri ich vývoji bol záujem pacientov;

18. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Výboru regiónov a 
členským štátom.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Elektronické zdravotníctvo je prostriedkom na zlepšenie kvality a účinnosti zdravotnej 
starostlivosti v 21.storočí, ako aj spôsobom, ako dosiahnuť univerzálnejšiu zdravotnú 
starostlivosť.

Potenciálny trh elektronického zdravotníctva je roziahly. Hodnota celosvetového trhu 
s telemedicínou sa zvýšil z 9 800 miliónov dolárov v roku 2010 na 11 600 miliónov v roku 
2011 a predpokladá sa, že bude rásť až na 27 300 miliónov v roku 2016, čo predstavuje 
18,6 % ročnú mieru rastu.

Hoci je prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti uznávaným základným právom, nárast 
v dopyte po zdravotníckych službách v dôsledku starnutia populácie, dosah chronických 
ochorení, mobilita pacientov a zdravotníkov, spolu s rastúcimi očakávaniami občanov vo 
vzťahu ku kvalite zdravotnej starostlivosti a čoraz obmedzenejšími rozpočtami zdravotníctva 
spôsobili, že systémy zdravotníctva musia v súčasnosti riešiť veľké problémy.

Elektronické zdravotníctvo môže byť čiastočnou odpoveďou na tieto problémy a 
prostriedkom, ako zlepšiť prístup k zdravotnej starostlivosti osobám, ktoré žijú v odľahlých či 
riedko obývaných oblastiach, ako zlepšiť pracovné podmienky, znížiť čakacie lehoty, a čo je 
najdôležitejšie, prispieť k vytvoreniu bezpečnej, účinnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti.

Samozrejme na to, aby sme dosiahli tieto ciele, potrebujeme, aby poskytovatelia 
zdravotníckych služieb medzi sebou spolupracovali nad rámec svojich kompetenčných 
a jazykových obmedzení, s cieľom poskytovať kvalitné služby zamerané na bezpečnosť 
pacienta. Z tohto dôvodu je potrebné dosiahnuť technickú štandardizáciu, interoperabilitu 
európskych systémov zdravotníctva a na úrovni EÚ vymedziť systémy osvedčovania 
a overovania. 

Aby občania, ale i zdravotníci mali dôveru vo výhody aplikácií elektronického zdravotníctva 
a aby v ne verili, musíme im poskytnúť právnu istotu. Ochrana údajov, dôvernosť, súkromie 
či zodpovednosť – to sú niektoré otázky, ktoré treba vyriešiť, ak chceme, aby sa služby 
elektronického zdravotníctva úspešne presadzovali.

Je nevyhnutné, aby si členské štáty vymieňali znalosti, skúsenosti a osvedčené postupy, 
a pritom aby spolupracovali navzájom a s Komisiou s cieľom dosiahnuť väčšiu účinnosť 
systémov elektronického zdravotníctva. Je potrebné, aby bolo elektronické zdravotníctvo v 
budúcnosti fungovalo efektívne. K tomu môžu prispieť štáty, ktoré sú v tejto oblasti 
priekopníkmi, tým, že sa o svoje vedomosti podelia s tými štátmi, ktoré priekopníkmi nie sú. 

Je rozhodujúce, aby sa pred a po vypracovaní týchto zdravotníckych aplikácií zohľadňovalo 
stanovisko lekárov a zdravotníkov, ako aj združení pacientov. Práve oni ich budú totiž 
používať, a tak musia byť nielen presvedčení o ich užitočnosti, ale musia tiež vedieť, ako ich 
používať. Tak verejný, ako aj súkromný sektor musia poskytnúť všetky potrebné informácie 
zrozumiteľne a prispôsobiť ich odvetviu, ktorému sú adresované.

A napokon, čo je najdôležitejšie je, aby sa pri vypracúvaní týchto projektov zohľadňoval 
najmä záujem pacienta, čo je v konečnom dôsledku naším prvoradým cieľom:  zlepšiť kvalitu 
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zdravotnej starostlivosti pre občanov EÚ bez toho, aby sa pritom opomínali kultúrne rozdiely 
medzi členskými štátmi EÚ v oblasti zdravotnej starostlivosti.


