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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi 
és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. üdvözli a 2012–2020 közötti időszakra vonatkozó elektronikus egészségügyi cselekvési 
tervet, amely a 2004-ben elfogadott cselekvési tervet teszi naprakésszé további, különösen 
az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítására, az egészségüggyel 
kapcsolatos költségek csökkentésére és az európai polgárok közötti nagyobb egyenlőség 
biztosítására irányuló intézkedések életbe léptetése révén;

2. úgy véli, hogy a személyre szabott egészségügyi ellátás lehetőségeinek bővítése az e-
egészségügyből fakadó egyik legfontosabb vívmány, tekintettel arra, hogy a beteg orvosi 
adatait automatikusan elektronikus formában lehet tárolni, függetlenek a beteg 
tartózkodási helyétől, és ezekhez egy személyes azonosító segítségével kizárólag maga a 
beteg férhet hozzá;

3. üdvözli, hogy a Bizottság 2015-ig javaslatot kíván előterjeszteni az e-Egészségügyi 
Interoperabilitási Keretrendszerről, és ezt rendkívül fontos lépésnek tartja a betegek e-
egészségüggyel kapcsolatos önrendelkezése felé; fontosnak véli, hogy ebben a 
keretrendszerben ki kell térni az orvosi nyilvántartásokra vonatkozó bejelentések 
egységessé tételére, valamint az olyan orvosi eszközök kifejlesztésének támogatására, 
melyek automatikusan képesek tárolni az orvosi adatokat;

4. üdvözli, hogy a Bizottság az elektronikus egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó 
vizsgálatot kíván indítani; hangsúlyozza ugyanakkor a visszatérítésekkel, a felelősséggel 
és az adatvédelemmel kapcsolatos hatékony intézkedések meghozatalának 
szükségességét;

5. hangsúlyozza, hogy szükségszerű az e-egészségügy tágabb elképzelésének támogatása, 
illetve kiemeli, hogy fontos erősíteni az egészségügyi szakemberek (többek között az 
orvosok, gyógyszerészek és ápolók), valamint a betegek és érdekképviseleti szervezeteik 
szerepét az e-egészségügyi cselekvési terv kidolgozásában és végrehajtásában, szem előtt 
tartva azt, hogy a betegeknek lehetőséget kell biztosítani az egészségükkel kapcsolatos 
információkhoz való hozzáférésre, azok megtekintésére és használatára;

6. felhívja a Bizottságot és tagállamokat, hogy vállaljanak jelentős szerepet a különböző 
érdekelt felek összefogásában a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok megosztása 
érdekében; felhívja a Bizottságot, hogy fektessen külön hangsúlyt a ritka betegségekkel 
kapcsolatos bevált gyakorlatok megosztásának támogatásában játszott központi szerepére;

7. hangsúlyozza, hogy Unió-szerte a szükségletekhez igazított segítséget, tájékoztatást és 
szakképzést kell biztosítani annak érdekében, hogy teljes mértékben ki lehessen használni 
az elektronikus egészségügyi szolgáltatások előnyeit a társadalmi vagy területi 
egyenlőtlenségek növelése nélkül; hangsúlyozza továbbá, hogy mindenki számára 
hozzáférhető rendszereket kell kifejleszteni, szem előtt tartva, hogy intuitív 
kezelőfelületek kidolgozása a cél; kiemeli, hogy mindenki számára meg kell őrizni az 
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ugyanolyan hozzáférést a hagyományos egészségügyi ellátáshoz; meggyőződése, hogy az 
ilyen segítségnyújtásnak és szakképzésnek a következőkre kell összpontosítania: 1) az 
informatikai eszközök használatára irányuló és a digitális egészségüggyel kapcsolatos 
képzés, az egészségügyi szakemberek vonatkozó készségeinek fejlesztése; illetve 2) az e-
egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos informatikai jártasság és tájékoztatás nyújtása 
a betegek számára nemzeti és határokon átnyúló szinten, különös hangsúlyt fektetve a 
társadalmi és területi egyenlőtlenségekre;

8. meggyőződése, hogy a betegek egészségügyi jártasságának növelése – azaz arra való 
ösztönzésük, hogy kövessék nyomon és mérjék fel egészségi állapotukat, értsék meg és 
ellenőrizzék egészségügyi adataikat, így véget vetve a szakorvos és a beteg közötti 
viszony egyenlőtlenségének – elengedhetetlen tényező ahhoz, hogy javuljon az 
egészségügyi szolgáltatások minősége, növekedjen az egészségügyi intézmények 
átláthatósága, küzdeni lehessen a korrupció ellen, valamint biztosítható legyen, hogy a 
betegek lehetővé tegyék adataik újbóli felhasználását új ismeretek szerzése érdekében;

9. kiemeli, hogy szükségszerű a kkv-k megfelelő támogatásának garantálása annak 
érdekében, hogy egyenlő esélyt biztosítsanak számukra az elektronikus egészségügyi 
ágazaton belül és fokozzák a kkv-k piacra jutását e területen, nevezetesen egy kifejezetten 
a kkv-k számára kidolgozott erőforrás- és kutatási adatbázis létrehozása révén; 
hangsúlyozza, hogy az e-egészségügy területén megvalósuló innováció üzleti 
lehetőségeket teremt, és hozzájárul a jövőbeli növekedéshez;

10. emlékeztet arra, hogy a jövőbeli elektronikus egészségügyi cselekvési tervnek biztosítania 
kell az alábbi kulcsfontosságú elvek érvényesülését:

– az egészségügyi kiadások optimalizálása gazdasági válság idején;

– a piacfejlesztésre irányuló alkalmazásokkal és megoldásokkal kapcsolatos erőfeszítések 
fokozása és előmozdítása;

– az egészségügyi és kórházi információs rendszerek közötti átjárhatóság biztosítása;

11. felszólítja a tagállamokat, hogy létező egészségügyi rendszereikben legyenek tekintettel 
az e-egészségügyi szolgáltatásokra; hangsúlyozza az emberi és betegközpontú dimenzió 
megőrzésének jelentőségét az egészségügyön belül, kiváltképp az idősödő népességre, 
illetve az egészségügyi és a szociális vetület megkülönböztethetőségében gyakran fennálló 
nehézségre tekintettel;

12. felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy sürgősen tegyenek lépéseket a különböző 
típusú egészségügyi adatok kezelésére és alkalmazására irányuló egységes jogi keret 
kidolgozása érdekében; hangsúlyozza, hogy a közösségi hálózatépítési eszközök gyors 
sikere arra enged következtetni, hogy az emberek szívesen osztanak meg személyes 
információkat, és nem mindig vannak tisztában döntéseik következményeivel, ugyanakkor 
az adatokat gyűjtő új alkalmazások és eszközök alkalmazási feltételeit a szolgáltató 
határozza meg, gyakran megfelelő biztosítékok és védelem nélkül; hangsúlyozza, hogy a 
lakossági bizalom elengedhetetlen az országon belüli, illetve a határokon átnyúló 
elektronikus egészségügyi szolgáltatások vonatkozásában egyaránt; kiemeli a magánéletre 
és a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályoknak való megfelelés 
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szükségességét, mivel ez alapvető előfeltétele a polgárok védelme, a betegek elektronikus 
egészségügyi szolgáltatások iránti bizalma, valamint az egészségügyi szektoron belüli 
biztonságos, védett és kölcsönösen átjárható elektronikus kommunikációs és adattárolási 
rendszerek például a számítási felhő megfelelő működése és növekvő használata 
szempontjából; kiemeli, hogy az adatvédelmi intézkedéseknek a hatékony egyéni védelem 
irányába kell továbbfejlődniük, de oly módon, hogy ne akadályozzák a jövőbeli 
egészségügyi kutatásokat; hangsúlyozza, hogy az érzékeny adatokat – kiváltképp az 
orvosi adatokat – meg kell védeni a feltörésektől, az adatszivárogtatástól, az adatvédelmi 
jogsértésektől és az egyéb visszaélésektől;

13. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy továbbra is működjenek együtt az 
egészségügyi szakemberek nemzeti és határokon átnyúló felelősségének biztosítása 
érdekében;

14. felhívja a Bizottságot, hogy kétévente tegyen közzé beszámolót az elektronikus 
egészségügyi cselekvési terv végrehajtása során az egyes tagállamokban elért 
előrelépésről, amely képet ad az eszköz azon innovatív módosításairól, amelyek célja, 
hogy magas szintű és hatékony egészségügyi rendszert biztosítsanak a polgárok számára, 
illetve – ennek fényében – nemzeti és uniós szinten határozzon meg hatékony mutatókat a 
tervezett intézkedések terén elért haladás és hatásuk mérésére, különös figyelmet fordítva 
a fogyasztókat és a betegeket esetlegesen érintő lehetséges megkülönböztetésre vagy 
hozzáférési egyenlőtlenségekre.
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