
AD\1005881LT.doc PE514.574v02-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

2013/2061(INI)

8.10.2013

NUOMONĖ
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto

pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

2012–2020 m. e. sveikatos veiksmų planas. Novatoriška sveikatos priežiūra 
XXI amžiui
(2013/2061(INI))

Nuomonės referentė: María Irigoyen Pérez



PE514.574v02-00 2/6 AD\1005881LT.doc

LT

PA_NonLeg



AD\1005881LT.doc 3/6 PE514.574v02-00

LT

PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos 
pasiūlymus:

1. palankiai vertina 2012–2020 m. e. sveikatos veiksmų planą, kuriuo atnaujinamas 2004 m. 
priimtas e. sveikatos veiksmų planas nustatant tolesnius veiksmus, ypač susijusius su 
galimybių naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis gerinimu, sveikatos priežiūros 
išlaidų mažinimu ir didesnės Europos piliečių lygybės užtikrinimu;

2. suvokia didėjančias asmeniniams poreikiams pritaikytos sveikatos priežiūros teikiamas 
galimybes kaip vieną svarbiausių e. sveikatos galimybių, kadangi medicininius įrašus apie 
pacientus galima automatiškai kaupti elektronine forma, jie nepriklauso nuo paciento 
buvimo vietos ir yra prieinami tik pačiam pacientui su jam asmeniškai paskirtu kodu;

3. palankiai vertina Komisijos ketinimus siūlyti iki 2015 m sukurti e. sveikatos sąveikumo 
sistemą ir mano, kad tai yra labai svarbus žingsnis siekiant suteikti pacientams daugiau 
teisių e. sveikatos srityje; mano, jog svarbu, kad pagal šią sistemą būtų kuriamas 
standartizuotas ataskaitų teikimas, susijęs su medicininiais įrašais, taip pat remiamas 
medicininių prietaisų, kuriuose galima laikyti automatinius elektroninius medicininius 
įrašus, kūrimas;

4. palankiai vertina Komisijos ketinimą pradėti e. sveikatos priežiūros paslaugų teisinių 
aspektų tyrimą; vis dėlto pabrėžia, kad būtina imtis veiksmingų išlaidų kompensavimo, 
atsakomybės ir duomenų apsaugos priemonių;

5. pabrėžia, jog būtina patvirtinti platesnę e. sveikatos koncepciją, ir atkreipia dėmesį į tai, 
kad svarbu stiprinti sveikatos priežiūros specialistų, pvz., gydytojų, farmacininkų ir 
slaugytojų, taip pat pacientų ir pacientų organizacijų vaidmenį įgyvendinant ir plėtojant 
E. sveikatos veiksmų planą, nepamirštant, jog pacientai turėtų turėti galimybę susipažinti 
su informacija apie jų sveikatą, ja naudotis ir konsultuotis su ja susijusiais klausimais; 

6. ragina Komisiją ir valstybes nares imtis pagrindinio vaidmens ir suvienyti skirtingus 
suinteresuotuosius subjektus siekiant užtikrinti dalijimąsi patirtimi ir geriausia praktika; 
ragina Komisiją skirti ypatingą dėmesį savo pagrindiniam vaidmeniui remiant dalijimąsi 
geriausia patirtimi, susijusia su retomis ligomis;

7. pabrėžia, kad reikia visoje Sąjungoje tinkamai pritaikytos pagalbos, informacijos ir 
mokymo, siekiant visapusiškai išnaudoti e. sveikatos paslaugų teikiamą naudą ir nedidinti 
socialinių ar teritorinių skirtumų; taip pat pabrėžia, kad reikia kurti visiems prieinamas 
sistemas, atsižvelgiant į intuityviosios sąsajos tikslą; pabrėžia, jog būtina išsaugoti visiems 
vienodą prieigą prie tradicinių sveikatos priežiūros paslaugų; mano, kad teikiant pagalbą ir 
mokymus pirmenybę reikėtų teikti: 1) mokymui IT priemonių naudojimo ir skaitmeninės 
sveikatos priežiūros klausimais, kurio metu gerinami sveikatos priežiūros specialistų 
įgūdžiai; ir 2) IT raštingumui ir pacientų informuotumui apie e. sveikatos paslaugas 
nacionaliniu ir tarpvalstybiniu lygmenimis, ypač atkreipiant dėmesį į socialinius ir 
teritorinius skirtumus;
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8. yra įsitikinęs, kad pacientų raštingumas sveikatos apsaugos srityje, skatinantis juos stebėti 
ir vertinti savo sveikatą, suprasti ir tikrinti savo sveikatos duomenis ir šalinti esamus 
nelygiaverčius specialisto ir paciento santykius, yra esminis veiksnys, kurio reikia siekiant 
pagerinti sveikatos apsaugos paslaugų kokybę, didinti sveikatos apsaugos institucijų 
veiklos skaidrumą, kovoti su korupcija ir užtikrinti, kad pacientai leistų panaudoti jų 
duomenis naujoms žinioms kurti;

9. pabrėžia, jog būtina garantuoti tinkamą paramą MVĮ, kad būtų užtikrintos vienodos 
veiklos sąlygos e. sveikatos sektoriuje, ir pagerinti MVĮ prieigą prie rinkos šioje srityje, 
ypač užtikrinant MVĮ skirtus konkrečius išteklius ir mokslinių tyrimų duomenų bazę; 
pabrėžia tai, kad e. sveikatos srities naujovėmis kuriamos verslo galimybės ir prisidedama 
prie būsimo augimo;

10. primena, jog reikia, kad būsimame e. sveikatos veiksmų plane būtų nustatyti šie 
pagrindiniai principai:

– būtų optimizuotos su sveikatos apsauga susijusios išlaidos per ekonominę krizę;

– būtų stiprinama ir skatinama rinkos plėtros priemonės ir sprendimai;

– būtų užtikrintas sveikatos apsaugos ir ligoninių informacinių sistemų sąveikumas;

11. ragina valstybes nares įtraukti e. sveikatos paslaugas į esamas medicinos sistemas; 
pabrėžia, kad svarbu išlaikyti žmogiškąjį ir į pacientą orientuotą sveikatos priežiūros 
aspektą, ypač dėl senėjančios visuomenės ir dėl to, kad vis sunkiau atskirti medicinines 
paslaugas nuo socialinių;

12. ragina valstybes nares ir Komisiją imtis neatidėliotinų veiksmų siekiant sukurti nuoseklų 
teisinį pagrindą, pagal kurį būtų tvarkomi skirtingų rūšių sveikatos duomenys ir 
reguliuojamas jų naudojimas; pabrėžia, jog staigi socialinių tinklų sėkmė rodo, kad 
asmenys noriai dalijasi asmenine informacija ir ne visada žino apie savo sprendimų 
padarinius, nes naujų duomenis kaupiančių programų ir priemonių nuostatas ir sąlygas, 
dažnai be tinkamos prevencijos ir apsaugos, nustato paslaugos teikėjai; pabrėžia, kad 
piliečių pasitikėjimas yra labai svarbus tiek vidaus, tiek tarpvalstybinių e. sveikatos 
priežiūros paslaugų atveju; pabrėžia būtinybę laikytis privatumo ir asmens duomenų 
apsaugos taisyklių, kadangi tai svarbiausia piliečių apsaugos, pacientų pasitikėjimo 
e. sveikatos priežiūros paslaugomis, tinkamo saugių, patikimų ir sąveikių elektroninių 
ryšių ir duomenų saugojimo sistemų, pvz., debesijos kompiuterijos, funkcionavimo ir 
platesnio naudojimo sveikatos apsaugos sektoriuje sąlyga; pabrėžia, jog duomenų 
apsaugos priemonės turėtų būti kuriamos siekiant užtikrinti griežtą asmenų apsaugą, 
tačiau taip, kad nebūtų kliudoma būsimiems su sveikata susijusiems moksliniams 
tyrimams; pabrėžia, kad konfidencialius duomenis, visų pirma medicininius duomenis, 
privaloma apsaugoti nuo kompiuterinių įsilaužimų, informacijos nutekėjimo, privatumo 
taisyklių pažeidimo ir kitų piktnaudžiavimo jais formų;

13. ragina Komisiją ir valstybes nares toliau bendradarbiauti siekiant nacionaliniu ir 
tarpvalstybiniu lygmenimis užtikrinti sveikatos apsaugos specialistų atsakomybę;

14. ragina Komisiją kas antrus metus skelbti metinę pažangos apžvalgą, kurioje būtų 
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supažindinama su e. sveikatos veiksmų plano įgyvendinimo pažanga atskirose valstybėse 
narėse, parodoma, kaip ši priemonė buvo novatoriškai pakeista siekiant užtikrinti 
piliečiams kokybišką ir veiksmingą sveikatos priežiūros sistemą, ir atitinkamai 
nacionaliniu ir ES lygmenimis nustatyti veiksmingus planuotų veiksmų pažangos ir 
poveikio rodiklius, ypatingą dėmesį skiriant galimai su vartotojais ir pacientais susijusiai 
diskriminacijai ar nevienodomis prieigos galimybėmis.
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