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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje plan działania w dziedzinie e-zdrowia na lata 2012–2020, 
który uaktualnia plan działania w dziedzinie e-zdrowia przyjęty w 2004 r. poprzez 
wprowadzenie dalszych działań, w szczególności dotyczących poprawy dostępu do usług 
zdrowotnych, zmniejszenia kosztów opieki zdrowotnej i zapewnienia większej równości 
obywateli europejskich;

2. zauważa, że jednymi z najważniejszych atutów e-zdrowia są zwiększające się możliwości 
spersonalizowanej opieki zdrowotnej, zważywszy, że dokumentacja medyczna pacjentów 
może być automatycznie przechowywana w formie elektronicznej, nie jest powiązana z 
miejscem przebywania pacjenta, a dostęp do niej ma wyłącznie sam pacjent, po podaniu 
osobistego numeru identyfikacyjnego;

3. pochwala zamiar Komisji, aby do 2015 r. zaproponować interoperacyjne ramy e-zdrowia, 
oraz widzi w tym bardzo ważny krok w kierunku wzmocnienia pozycji pacjentów w 
ramach e-zdrowia; jest zdania, że ramy te powinny obejmować utworzenie systemu 
znormalizowanej sprawozdawczości dotyczącej dokumentacji medycznej, a także 
wsparcie opracowywania urządzeń medycznych z funkcją automatycznego 
elektronicznego przechowywania dokumentacji medycznej;

4. z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji, by zainicjować badanie aspektów prawnych 
usług e-zdrowia; podkreśla jednak potrzebę przyjęcia skutecznych środków dotyczących 
zwrotu kosztów, odpowiedzialności i ochrony danych;

5. zaznacza potrzebę poparcia szeroko pojętej koncepcji e-zdrowia oraz podkreśla znaczenie 
zwiększenia roli pracowników służby zdrowia, wykonujących zawód lekarza, farmaceuty 
i pielęgniarza, oraz pacjentów i organizacji pacjentów w realizacji i opracowywaniu planu 
działania w dziedzinie e-zdrowia, przy jednoczesnym uwzględnieniu tego, że pacjenci 
powinni mieć możliwość dostępu do informacji o swoim zdrowiu, ich wykorzystywania i 
wglądu do nich;

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie do odgrywania głównej roli w zbliżaniu różnych 
zainteresowanych stron do siebie w celu wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk; 
wzywa Komisję do szczególnego skoncentrowania się na swojej przewodniej roli we 
wspieraniu wymiany najlepszych praktyk w dziedzinie rzadkich chorób;

7. podkreśla potrzebę odpowiedniego dostosowania pomocy, informacji i szkoleń, które 
powinny być dostępne w całej Unii, aby możliwe było szerokie korzystanie z usług e-
zdrowia, bez pogłębiania społecznych czy terytorialnych nierówności; podkreśla również 
potrzebę rozwijania systemów dostępnych dla wszystkich, z myślą o celu, jakim jest 
intuicyjny interfejs; podkreśla konieczność zachowania równego i powszechnego dostępu 
do tradycyjnych usług opieki zdrowotnej; jest zdania, że pomoc i szkolenia powinny 
koncentrować się na: 1) szkoleniu w zakresie korzystania z narzędzi informatycznych i 
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narzędzi w dziedzinie cyfrowego zdrowia, doskonalącym odnośne umiejętności 
pracowników służby zdrowia; oraz 2) umiejętności z zakresu technologii informatycznych 
oraz uświadamianiu pacjentów na temat usług e-zdrowia na szczeblu krajowym i 
transgranicznym, ze szczególnym naciskiem na eliminację nierówności społecznych lub 
terytorialnych;

8. wyraża przekonanie, że kompetencje zdrowotne pacjentów – zachęcanie ich do 
monitorowania i badania stanu zdrowia, do zrozumienia i kontrolowania informacji o 
zdrowiu, a tym samym eliminowanie zauważalnej obecnie nierównej relacji między 
specjalistą a pacjentem – stanowi istotny czynnik, który jest niezbędny do poprawy 
jakości usług zdrowotnych, zwiększenia przejrzystości placówek służby zdrowia, walki z 
korupcją i zapewnienia zgody pacjentów na ponowne wykorzystanie ich danych w celu 
tworzenia nowej wiedzy;

9. podkreśla potrzebę zagwarantowania MŚP właściwego wsparcia, aby zapewnić równe 
warunki prowadzenia działalności w sektorze e-zdrowia i pobudzić dostęp MŚP do rynku 
w tej dziedzinie, zwłaszcza poprzez ustanowienie wyspecjalizowanej bazy danych o 
zasobach i badaniach przeznaczonej dla MŚP; zaznacza, że innowacje w obszarze e-
zdrowia tworzą możliwości biznesowe i przyczyniają się do przyszłego wzrostu;

10. przypomina, że przyszły plan działania w dziedzinie e-zdrowia powinien gwarantować 
następujące kluczowe zasady:

– optymalizację wydatków na opiekę zdrowotną w czasach kryzysu gospodarczego;

– usprawnienie i promowanie zastosowań i rozwiązań służących rozwojowi rynku;

– zapewnienie interoperacyjności opieki zdrowotnej i systemów informacji szpitalnej;

11. wzywa państwa członkowskie do uwzględnienia usług e-zdrowia świadczonych w ramach 
funkcjonujących systemów medycznych; podkreśla znaczenie zachowania ludzkiego i 
ukierunkowanego na pacjenta wymiaru opieki zdrowotnej, zwłaszcza wobec starzenia się 
społeczeństwa i wynikających z tego częstych trudności z rozróżnieniem medycznego 
aspektu opieki od społecznego;

12. wzywa państwa członkowskie i Komisję do podjęcia pilnego działania w celu stworzenia 
spójnych ram prawnych do zarządzania różnymi rodzajami informacji o zdrowiu oraz ich 
wykorzystywania; podkreśla, że szybki sukces narzędzi społecznościowych pokazuje, że 
osoby indywidualne chętnie wymieniają informacje osobiste i nie zawsze są świadome 
implikacji swoich decyzji, zaś warunki użytkowania nowych aplikacji i narzędzi 
gromadzących dane są określane przez dostawców, często bez odpowiednich 
zabezpieczeń i ochrony; podkreśla, że w przypadku usług e-zdrowia – zarówno 
krajowych, jak i transgranicznych – nadrzędne znaczenie ma zaufanie obywateli; 
podkreśla konieczność stosowania się do przepisów o prywatności i ochronie danych 
osobowych, gdyż dopełnienie tego wymogu stanowi warunek wstępny ochrony obywateli, 
zaufania pacjentów do usług e-zdrowia oraz właściwego funkcjonowania i 
powszechniejszego wykorzystywania pewnej, bezpiecznej i interoperacyjnej komunikacji 
elektronicznej oraz systemów gromadzenia danych, jak np. przetwarzanie w chmurze, w 
sektorze opieki zdrowotnej; zaznacza, że środki dotyczące ochrony danych należy 
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rozwijać w sposób zmierzający do zapewnienia silnej ochrony indywidualnej, jednak bez 
blokowania przyszłych badań w obszarze zdrowia; podkreśla, że dane szczególnie 
chronione, zwłaszcza dane medyczne, należy zabezpieczać przed działaniami hakerów, 
wyciekami, łamaniem prywatności i innymi formami nadużyć;

13. wzywa Komisję i państwa członkowskie do dalszej współpracy w celu zapewnienia 
odpowiedzialności zawodowej pracowników służby zdrowia na szczeblu krajowym i 
transgranicznym;

14. wzywa Komisję do publikowania co dwa lata przeglądu postępów we wdrażaniu planu 
działania w dziedzinie e-zdrowia w poszczególnych państwach członkowskich, w którym 
to przeglądzie wskazane zostanie, jak w innowacyjny sposób zmieniono to narzędzie, aby 
zapewniało obywatelom charakteryzujące się wysoką jakością i niezawodne systemy 
opieki zdrowotnej, a także w związku z tym wzywa Komisję do określenia na szczeblu 
krajowym i unijnym skutecznych wskaźników do pomiaru postępów i oddziaływania 
planowanych działań, ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnej dyskryminacji lub 
nierówności w dostępie, których mogą doświadczać konsumenci i pacjenci.
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