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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

1. víta akčný plán elektronického zdravotníctva na roky 2012 – 2020, ktorým sa aktualizuje 
akčný plán elektronického zdravotníctva prijatý v roku 2004 tým, že sa zavádzajú ďalšie 
opatrenia, najmä pokiaľ ide o zlepšenie prístupu k zdravotníckym službám, znižovanie 
nákladov na zdravotnú starostlivosť a zabezpečenie väčšej rovnoprávnosti medzi 
európskymi občanmi;

2. domnieva sa, že narastajúce možnosti, pokiaľ ide o zdravotnú starostlivosť prispôsobenú 
individuálnym potrebám, sú jedným z najdôležitejších prínosov elektronického 
zdravotníctva vzhľadom na to, že zdravotné záznamy pacientov možno automaticky 
uchovávať v elektronickej podobe, sú nezávislé od umiestnenia pacientov a prístup k nim 
môžu mať výhradne samotní pacienti prostredníctvom osobnej identifikačnej karty;

3. víta zámer Komisie navrhnúť rámec interoperability elektronického zdravotníctva do roku 
2015 a považuje tento zámer za veľmi dôležitý krok smerom k posilneniu postavenia 
pacientov v rámci elektronického zdravotníctva; pokladá za dôležité zahrnúť do tohto 
rámca vytváranie štandardizovaných správ v zdravotných záznamoch, ako aj podporu 
vývoja zdravotníckych pomôcok s funkciou automatického elektronického ukladania 
zdravotných záznamov;

4. víta zámer Komisie iniciovať štúdiu týkajúcu sa právnych aspektov služieb elektronického 
zdravotníctva; zdôrazňuje však, že je potrebné prijať účinné opatrenia týkajúce sa náhrady 
výdavkov, zodpovednosti a ochrany údajov;

5. zdôrazňuje, že je potrebné podporovať širšiu koncepciu elektronického zdravotníctva, 
a upozorňuje, že je dôležité posilňovať úlohu odborníkov v oblasti zdravotnej 
starostlivosti, ako sú lekári, lekárnici a zdravotné sestry, ako aj pacienti a organizácie 
pacientov, pri vykonávaní a rozvoji akčného plánu elektronického zdravotníctva so 
zreteľom na to, že pacienti by mali mať možnosť prezrieť si a použiť informácie týkajúce 
sa ich zdravia;

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zohrávali významnú úlohu pri vytváraní kontaktov 
medzi jednotlivými zúčastnenými stranami na účely výmeny skúseností a najlepších 
postupov. vyzýva Komisiu, aby venovala osobitnú pozornosť kľúčovej úlohe, ktorú 
zohráva pri podpore výmeny najlepších postupov v oblasti zriedkavých chorôb;

7. zdôrazňuje potrebu vhodne prispôsobenej pomoci, informovanosti a odbornej prípravy, 
ktoré by mali byť dostupné v celej Únii, s cieľom v plnej miere využívať výhody služieb 
elektronického zdravotníctva a zároveň neprehlbovať sociálne alebo územné rozdiely; 
takisto zdôrazňuje potrebu vyvíjať systémy, ktoré by boli prístupné pre všetkých, pričom 
treba mať na pamäti cieľ, ktorým je intuitívne rozhranie; zdôrazňuje, že je nevyhnutné 
zachovať pre všetkých rovnaký prístup k bežným službám zdravotnej starostlivosti; 
domnieva sa, že pomoc a odborná príprava by sa mali prednostne zameriavať na: 1)
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odbornú prípravu v oblasti používania nástrojov IT a v oblasti digitálneho zdravia, ktorou 
by sa mali zdokonaliť príslušné zručnosti odborníkov pôsobiacich v oblasti zdravotnej 
starostlivosti; a 2) gramotnosť v oblasti IT a informovanosť o službách elektronického 
zdravotníctva pre pacientov na vnútroštátnej a cezhraničnej úrovni, s osobitným dôrazom 
na sociálne a územné rozdiely;

8. vyjadruje presvedčenie, že zdravotná gramotnosť pacientov, ktorá ich povzbudzuje 
k tomu, aby sledovali a posudzovali svoj zdravotný stav, rozumeli údajom týkajúcim sa 
ich zdravia a kontrolovali ich, a tým eliminovali v súčasnosti prítomný nerovný vzťah 
medzi špecialistom a pacientom, je kľúčovým faktorom potrebným na zlepšenie kvality 
zdravotníckych služieb, zvýšenie transparentnosti zdravotníckych zariadení, boj proti 
korupcii a zabezpečenie toho, aby pacienti umožnili opätovné využívanie svojich údajov 
na získanie nových poznatkov;

9. zdôrazňuje, že je potrebné zaručiť primeranú podporu MSP s cieľom zabezpečiť rovnaké 
podmienky v odvetví elektronického zdravotníctva a posilniť prístup MSP na trh v tejto 
oblasti, najmä vytvorením osobitnej databázy zdrojov a výskumu pre MSP; zdôrazňuje, že 
inovácie v oblasti elektronického zdravotníctva vytvárajú podnikateľské príležitosti a 
prispievajú k budúcemu rastu;

10. pripomína, že je potrebné, aby budúci akčný plán elektronického zdravotníctva zaručoval 
tieto kľúčové zásady:

– optimalizáciu výdavkov na zdravotnú starostlivosť v čase hospodárskej krízy;

– posilňovanie a podporu aplikácií a riešení zameraných na rozvoj trhu;

– zabezpečenie interoperability systémov zdravotnej starostlivosti a nemocničných 
informačných systémov;

11. vyzýva členské štáty, aby zohľadnili služby elektronického zdravotníctva v existujúcich 
systémoch zdravotníctva; zdôrazňuje, že je dôležité zachovať v oblasti zdravotnej 
starostlivosti ľudský rozmer, ktorý je orientovaný na pacienta, najmä v súvislosti so 
starnutím obyvateľstva, s čím súvisí skutočnosť, že často je ťažké odlíšiť zdravotnícku 
stránku od sociálnej;

12. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby bezodkladne prijali opatrenia na vytvorenie 
jednotného právneho rámca na správu rôznych typov zdravotných údajov a ich 
využívanie; zdôrazňuje, že rýchly úspech nástrojov sociálnych sietí dokazuje, že 
jednotlivci ochotne poskytujú osobné údaje a nie vždy sú si vedomí dôsledkov svojich 
rozhodnutí, pričom podmienky využívania nových aplikácií a nástrojov zberu údajov 
stanovujú poskytovatelia, a to často bez primeraných bezpečnostných opatrení a ochrany; 
zdôrazňuje, že dôvera občanov je nevyhnutná pre domáce i cezhraničné služby 
elektronického zdravotníctva; zdôrazňuje potrebu dodržiavať pravidlá ochrany súkromia a 
osobných údajov, pretože je to základný predpoklad pre ochranu občanov, dôveru 
pacientov v služby elektronického zdravotníctva a pre riadne fungovanie a intenzívnejšie 
využívanie bezpečných, zabezpečených a interoperabilných elektronických komunikácií 
a systémov na ukladanie údajov, ako je tzv. výpočtové mračno (cloud computing), 
v odvetví zdravotnej starostlivosti; zdôrazňuje, že opatrenia na ochranu údajov by sa mali 
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vytvárať v záujme silnej individuálnej ochrany, ale takým spôsobom, aby sa nebránilo 
budúcemu výskumu v oblasti zdravotníctva; zdôrazňuje, že citlivé údaje, najmä zdravotné 
údaje, musia byť chránené pred počítačovým pirátstvom, únikmi, narúšaním súkromia a 
inými formami zneužívania;

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby naďalej spolupracovali s cieľom zabezpečiť 
zodpovednosť zdravotníckeho personálu na vnútroštátnej a cezhraničnej úrovni;

14. vyzýva Komisiu, aby každé dva roky zverejňovala preskúmanie pokroku pri vykonávaní 
akčného plánu elektronického zdravotníctva, ktorý bol dosiahnutý v jednotlivých 
členských štátoch, v ktorom preukáže, akým spôsobom bol tento nástroj inovatívne 
upravený s cieľom zabezpečiť pre občanov kvalitné a efektívne systémy zdravotnej 
starostlivosti, a aby v tejto súvislosti stanovila na vnútroštátnej úrovni a úrovni Únie 
účinné ukazovatele na hodnotenie pokroku a dosahu plánovaných činností, pričom 
osobitná pozornosť by sa venovala prípadnej diskriminácii alebo rozdielom v prístupe, 
ktoré by mohli ovplyvniť spotrebiteľov a pacientov.
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