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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral  O-000042/2019
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, Joanna 
Kopcińska, Kateřina Konečná
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Subiect: Transformarea digitală a serviciilor de sănătate și asistență medicală

Comisia dorește să realizeze o transformare digitală rapidă a serviciilor de sănătate și asistență 
medicală de la nivel european. Pentru a realiza acest lucru, propune transformarea necesară în 
abordarea actuală a asistenței medicale în statele membre.

Comisia intenționează să încurajeze utilizarea și dezvoltarea mijloacelor de comunicare în format 
digital, în diferitele faze ale unei viziuni integrate referitoare la asistența medicală – prevenirea bolilor, 
depistarea timpurie și diagnosticarea, tratamentul, asistența medicală și monitorizarea. Acest lucru 
urmează să fie pus în aplicare asigurând, în același timp, cercetarea specifică și formarea îngrijitorilor 
și a profesioniștilor din domeniul sănătății, precum și furnizarea de informații către pacienți.

1. Ce măsuri intenționează Comisia să adopte pentru a se asigura că profesioniștii din domeniul 
sănătății sunt calificați și au competențele digitale corespunzătoare? La fel de important, cum 
intenționează Comisia să sprijine statele membre și regiunile în diseminarea cunoașterii și a 
competențelor de care au nevoie cetățenii și pacienții care utilizează soluții digitale în domeniul 
asistenței medicale?

2. Cum intenționează Comisia să garanteze, în fiecare etapă a procesului, confidențialitatea 
pacienților? Cum va garanta securitatea și independența soluțiilor de software de e-sănătate și 
m-sănătate și a obiectelor conectate?

3. Este de acord Comisia că oamenii trebuie să rămână o preocupare centrală în ceea ce privește 
modificările aduse asistenței medicale de revoluția digitală?

4. Ce acțiuni intenționează Comisia să întreprindă în scopul de a se asigura că pacienții beneficiază 
de acces sigur la datele lor și la informații privind procesul decizional al profesioniștilor din 
domeniul sănătății vizând alegerea tratamentului, terapia și asistența medicală?
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