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Pakeitimas 10
Gabriela Creţu

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Nors pacientams sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimas kitose valstybėse yra 
naudingas, šios direktyvos tikslas nėra 
konkrečiai skatinti teikti sveikatos 
priežiūrą kitose valstybėse.

Or. en

Pagrindimas

Visi pacientai turi teisę gauti saugias ir kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas savo 
valstybėje narėje. Dauguma žmonių pageidauja gydytis kuo arčiau savo namų. Be to, svarbu, 
kad valstybės narės užtikrintų, jog sistemos, sukurtos užtikrinti ir palengvinti sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimą kitose valstybėse, savo apimtimi ir sąnaudomis nebūtų 
neproporcingos tarpvalstybinės veiklos lygiui ir nesukeltų didesnių nenumatytų padarinių 
ištisoms nacionalinėms sveikatos sistemoms.

Pakeitimas 11
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Šia direktyva siekiama nustatyti bendrą 
saugių ir veiksmingų aukštos kokybės 
kitose valstybėse narėse teikiamų 
sveikatos priežiūros paslaugų Bendrijoje 
sistemą ir užtikrinti pacientų judumą bei 
laisvę teikti sveikatos priežiūros paslaugas 
ir aukšto lygio sveikatos apsaugą visiškai 
atsižvelgiant į valstybių narių atsakomybę 
už socialinės apsaugos išmokų, susijusių su 
sveikata, nustatymą ir už sveikatos
paslaugų ir medicinos pagalbos 
organizavimą ir teikimą bei socialinės 

(8) Šia direktyva siekiama nustatyti išlaidų 
už sveikatos priežiūros paslaugas, gautas 
kitoje valstybėje narėje, kompensavimo 
taisykles pacientams, kurie važiuoja į kitą 
valstybę narę, turėdami tikslą joje gauti 
sveikatos priežiūros paslaugų; taip pat šia 
direktyva valstybėms narėms suteikiama 
galimybė bendradarbiauti sveikatos 
priežiūros technologijų vertinimo srityje, 
kuriant pavyzdinius ir e. sveikatos centrus 
visiškai atsižvelgiant į valstybių 
kompetenciją organizuoti ir teikti 



PE418.322v01-00 4/24 AM\763941LT.doc

LT

apsaugos išmokas, visų pirma ligos atveju. sveikatos priežiūrą vadovaujantis 
visuotinio prieinamumo, solidarumo, 
įperkamumo, vienodo prieinamumo 
teritoriniu požiūriu ir demokratinės 
kontrolės principais. Joje visiškai 
atsižvelgiama į Sutartyje numatytą
valstybių narių atsakomybę už sveikatos 
priežiūrą, įskaitant socialinės apsaugos 
išmokų, susijusių su sveikata, nustatymą ir 
sveikatos paslaugų ir medicinos pagalbos 
organizavimą ir teikimą bei socialinės 
apsaugos išmokas, visų pirma ligos atveju.

Or. en

Pakeitimas 12
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Šioje direktyvoje „sveikatos priežiūros 
paslaugų kitose valstybėse narėse“ 
koncepcija apima šiuos sveikatos 
priežiūros paslaugų pasiūlos būdus:
– Sveikatos priežiūros paslaugų gavimas 
užsienyje (t. y.: pacientų vykimas gydytis 
pas sveikatos priežiūros paslaugų teikėją 
kitoje valstybėje narėje); tai , kas 
vadinama „pacientų mobilumu“.
– Sveikatos priežiūros paslaugos kitose 
valstybėse narėse (t. y.: paslaugų teikimas 
iš vienos valstybės narės teritorijos į kitos 
valstybės narės teritoriją); tokios 
paslaugos, kaip telemedicinos paslaugos, 
nuotolinė diagnostika ir receptai, 
laboratoriniai tyrimai;
– Nuolatinis sveikatos priežiūros paslaugų 
teikimas (t. y.: sveikatos priežiūros 
paslaugų teikėjo įsisteigimas kitoje 
valstybėje narėje); taip pat
– Laikinas asmenų buvimas (t. y.: 

(10) Šioje direktyvoje „sveikatos priežiūros 
paslaugų kitose valstybėse narėse“ 
koncepcija apima naudojimąsi sveikatos 
priežiūros paslaugomis valstybėje narėje, 
kuri nėra paciento gyvenamosios vietos 
valstybė narė, kai pacientai važiuoja į kitą 
valstybę narę siekdami joje gauti sveikatos 
priežiūros paslaugų.
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sveikatos priežiūros specialistų judėjimas, 
pvz., laikinas atvykimas į valstybę narę, iš 
kurios yra pacientas, teikti paslaugų).

Or. en

Pakeitimas 13
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Šioje direktyvoje „sveikatos priežiūros 
paslaugų kitose valstybėse narėse“ 
koncepcija apima šiuos sveikatos 
priežiūros paslaugų pasiūlos būdus:

(10) Šioje direktyvoje „sveikatos priežiūros 
paslaugų kitose valstybėse narėse“ 
koncepcija apima tik sveikatos priežiūros 
paslaugų gavimą užsienyje (t. y.: pacientų 
vykimą gydytis pas sveikatos priežiūros 
paslaugų teikėją kitoje valstybėje narėje); 
tai , kas vadinama „pacientų mobilumu“.

– Sveikatos priežiūros paslaugų gavimas
užsienyje (t. y.: pacientų vykimas gydytis 
pas sveikatos priežiūros paslaugų teikėją 
kitoje valstybėje narėje); tai , kas vadinama 
„pacientų mobilumu“.
– Sveikatos priežiūros paslaugos kitose 
valstybėse narėse (t. y.: paslaugų teikimas 
iš vienos valstybės narės teritorijos į kitos 
valstybės narės teritoriją); tokios 
paslaugos, kaip telemedicinos paslaugos, 
nuotolinė diagnostika ir receptai, 
laboratoriniai tyrimai;
– Nuolatinis sveikatos priežiūros paslaugų 
teikimas (t. y.: sveikatos priežiūros 
paslaugų teikėjo įsisteigimas kitoje 
valstybėje narėje); taip pat
– Laikinas asmenų buvimas (t. y.: 
sveikatos priežiūros specialistų judėjimas, 
pvz., laikinas atvykimas į valstybę narę, iš 
kurios yra pacientas, teikti paslaugų).

Or. fr
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Pakeitimas 14
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Be to, pacientai iš kitų valstybių narių 
turėtų turėti lygias galimybes su valstybės 
narės, kurioje teikiamos sveikatos 
priežiūros paslaugos, pacientais, o pagal 
bendruosius teisingumo ir 
nediskriminavimo principus, nurodytus 
Chartijos 21 str., pacientai neturėtų būti 
diskriminuojami dėl jų lyties, rasės, odos 
spalvos, etninės ar socialinės kilmės, 
genetinių ypatumų, kalbos, religijos ar 
tikėjimo, politinės ar bet kurios kitos 
nuomonės, priklausymo nacionalinei 
mažumai, nuosavybės, gimimo vietos, 
negalios, amžiaus ar seksualinės 
orientacijos. Valstybės narės gali skirtingai 
traktuoti atskiras pacientų grupes, tik jei jos 
gali įrodyti, kad tai yra pagrįsta teisėtais 
medicininiais argumentais, pavyzdžiui, 
moterims taikomų specifinių priemonių 
atveju (pvz., atrankinė patikra dėl krūties 
vėžio) arba tam tikroms amžiaus grupėms 
(pvz., nemokami skiepai vaikams ar 
pagyvenusiems žmonėms). Kadangi šioje 
direktyvoje laikomasi pagrindinių teisių ir 
pripažįstami Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijos nustatyti bendrieji principai, 
ji turi būti įgyvendinama ir taikoma 
laikantis lygybės prieš įstatymą teisės ir 
nediskriminavimo principo atsižvelgiant į 
bendruosius minėtos Chartijos 20 ir 21 
straipsniuose nurodytus teisės principus. 
Šis pasiūlymas taikomas nepažeidžiant 
2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvos 
2000/43/EB, įgyvendinančios vienodo 
požiūrio principą asmenims 
nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės 
priklausomybės, ir kitų direktyvų, 
įgyvendinančių EB Sutarties 13 straipsnį. 
Atsižvelgiant į tai direktyvoje numatyta, 
kad pacientai turi būti traktuojami vienodai 

(13) Be to, pacientai iš kitų valstybių narių 
turėtų turėti lygias galimybes su valstybės 
narės, kurioje teikiamos sveikatos 
priežiūros paslaugos, pacientais, o pagal 
bendruosius teisingumo ir 
nediskriminavimo principus, nurodytus 
Chartijos 21 str., pacientai neturėtų būti 
diskriminuojami dėl jų lyties, rasės, odos 
spalvos, etninės ar socialinės kilmės, 
genetinių ypatumų, kalbos, religijos ar 
tikėjimo, politinės ar bet kurios kitos 
nuomonės, priklausymo nacionalinei 
mažumai, nuosavybės, gimimo vietos, 
negalios, amžiaus ar seksualinės 
orientacijos. Todėl reikia reikalauti, kad 
pagrindinės bendros vertybės, susijusios 
su Europos Sąjungos sveikatos sritimi, 
kurias Taryba patvirtino 2006 m. birželio 
mėn., visų pirma visuotinumas, galimybė 
naudotis kokybiškomis paslaugomis, 
teisingumas ir solidarumas būtų esminis 
socialinės apsaugos Europoje elementas.
Valstybės narės gali skirtingai traktuoti 
atskiras pacientų grupes, tik jei jos gali 
įrodyti, kad tai yra pagrįsta teisėtais 
medicininiais argumentais, pavyzdžiui, 
moterims taikomų specifinių priemonių 
atveju (pvz., atrankinė patikra dėl krūties 
vėžio) arba tam tikroms amžiaus grupėms 
(pvz., nemokami skiepai vaikams ar 
pagyvenusiems žmonėms). Kadangi šioje 
direktyvoje laikomasi pagrindinių teisių ir 
pripažįstami Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijos nustatyti bendrieji principai, 
ji turi būti įgyvendinama ir taikoma 
laikantis lygybės prieš įstatymą teisės ir 
nediskriminavimo principo atsižvelgiant į 
bendruosius minėtos Chartijos 20 ir 21 
straipsniuose nurodytus teisės principus. 
Šis pasiūlymas taikomas nepažeidžiant 
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su valstybės narės, kurioje teikiama 
sveikatos priežiūros paslauga, gyventojais, 
įskaitant apsaugą nuo diskriminavimo, 
numatytą Bendrijos teisės aktais ir 
valstybės narės, kurioje teikiama sveikatos 
priežiūros paslauga, teisės aktais.

2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvos 
2000/43/EB, įgyvendinančios vienodo 
požiūrio principą asmenims 
nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės 
priklausomybės, ir kitų direktyvų, 
įgyvendinančių Sutarties 13 straipsnį. 
Atsižvelgiant į tai direktyvoje numatyta, 
kad pacientai turi būti traktuojami vienodai 
su valstybės narės, kurioje teikiama 
sveikatos priežiūros paslauga, gyventojais, 
įskaitant apsaugą nuo diskriminavimo, 
numatytą Bendrijos teisės aktais ir 
valstybės narės, kurioje teikiama sveikatos 
priežiūros paslauga, teisės aktais.

Or. fr

Pakeitimas 15
Eva-Britt Svensson

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Svarbu pabrėžti būtinybę 
įgyvendinti specialias priemones, siekiant 
bešališkai užtikrinti moterų galimybę 
naudotis visuomenės sveikatos priežiūros 
sistemomis. Tai apima galimybę naudotis 
sveikatos priežiūros paslaugomis, kurios 
skirtos moterims ir vyrams, ir galimybę 
naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis 
ginekologijos ir akušerijos srityse, 
įskaitant motinos ir vaiko apsaugą, pagal 
Pasaulio sveikatos organizacijos 56-osios 
pasaulinės sveikatos asamblėjos, vykusios 
2003 m. balandžio 24 d. 1, metu pateiktą 
pirminės sveikatos priežiūros apibrėžtį.
Kiekviena valstybė narė turėtų gerbti 
moterų teisę į lytinę ir reprodukcinę 
sveikatą pagal Tarptautinį pilietinių ir 
politinių teisių paktą.
________________
1Tarptautinė Almatos konferencija pirminės 
sveikatos priežiūros tema; 25-osios metinės. 
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Sekretoriato pranešimas (A56/27).

Or. sv

Pakeitimas 16
Claire Gibault

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Svarbu pabrėžti būtinybę 
įgyvendinti priemones, siekiant bešališkai 
užtikrinti moterų galimybę naudotis 
visuomenės sveikatos priežiūros 
sistemomis ir specialiai joms skirta 
priežiūra, ypač ginekologijos ir  
reprodukcinės sveikatos srityse.

Or. fr

Pakeitimas 17
Siiri Oviir

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Yra tikslinga reikalauti, kad ir 
pacientai, kurie vyksta gauti sveikatos 
priežiūros paslaugų į kitą valstybę narę 
tomis aplinkybėmis, kai nėra taikoma 
Reglamentu (EB) Nr. 1408/71 nustatyta 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 
sistema, turėtų galimybę pasinaudoti laisvo 
paslaugų judėjimo principais pagal Sutartį 
ir šios direktyvos nuostatomis. Pacientams 
taip pat turėtų būti garantuojamas šių 
sveikatos priežiūros išlaidų padengimas 
bent jau tokiu lygiu, kokiu tų pačių ar 
panašių sveikatos priežiūros paslaugų 
išlaidos būtų padengtos, jeigu tos 

(21) Yra tikslinga reikalauti, kad ir 
pacientai, kurie vyksta gauti sveikatos 
priežiūros paslaugų į kitą valstybę narę 
tomis aplinkybėmis, kai nėra taikoma 
Reglamentu (EB) Nr. 1408/71 nustatyta 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 
sistema, turėtų galimybę pasinaudoti laisvo 
paslaugų judėjimo principais pagal Sutartį 
ir šios direktyvos nuostatomis. Pacientams 
taip pat turėtų būti garantuojamas šių 
sveikatos priežiūros išlaidų padengimas 
bent jau tokiu lygiu, kokiu tų pačių ar 
panašių sveikatos priežiūros paslaugų 
išlaidos būtų padengtos, jeigu tos 
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paslaugos būtų buvusios suteiktos šalių, 
kuriose jie apdrausti, teritorijoje. Tokia 
nuostata visiškai atitinka valstybių narių 
atsakomybę nustatyti, kokiu mastu jų 
piliečiams padengiamos išlaidos ligos 
atveju, ir leidžia išvengti reikšmingo 
poveikio jų nacionalinių sveikatos sistemų 
finansavimui. Tačiau valstybės narės gali 
nacionaliniuose teisės aktuose numatyti 
gydymo išlaidų kompensavimą pagal tos 
valstybės narės, kurioje pacientas buvo 
gydomas, galiojančius tarifus, jeigu tai bus 
naudingiau pacientui. Taip gali būti visų 
pirma tuo atveju, kai sveikatos priežiūros 
paslaugos suteikiamos per Europos 
pavyzdinių centrų tinklus, kaip nurodyta 
šios direktyvos 15 straipsnyje.

paslaugos būtų buvusios suteiktos šalių, 
kuriose jie apdrausti, teritorijoje. Tokia 
nuostata visiškai atitinka valstybių narių 
atsakomybę nustatyti, kokiu mastu jų 
piliečiams padengiamos išlaidos ligos 
atveju, ir leidžia išvengti reikšmingo 
poveikio jų nacionalinių sveikatos sistemų 
finansavimui. Tačiau valstybės narės gali 
nacionaliniuose teisės aktuose numatyti 
gydymo išlaidų kompensavimą pagal tos 
valstybės narės, kurioje pacientas buvo 
gydomas, galiojančius tarifus, jeigu tai bus 
naudingiau pacientui. Taip gali būti visų 
pirma tuo atveju, kai sveikatos priežiūros 
paslaugos suteikiamos per Europos 
pavyzdinių centrų tinklus, kaip nurodyta 
šios direktyvos 15 straipsnyje ir gydymas 
priklausomas nuo galimybės per 
medicinos požiūriu priimtiną laikotarpį 
pasinaudoti stacionare teikiamomis 
sveikatos priežiūros paslaugomis 
valstybėje narėje, kurioje pacientas 
apdraustas.

Or. et

Pagrindimas

The prices of health care services in countries which joined the EU before 2004 differ from 
those in countries which have joined more recently, in many cases enormously, to the 
detriment of the latter. In order to prevent patients from being divided between those who are 
poor and unsuitable for treatment and those who are affluent and privileged, so that the 
principle of equal access becomes an empty phrase, it is essential to create equal 
opportunities for all patients who require inpatient hospital treatment. A proposal is also 
essential on creating equal opportunities for women and men (pay differentials in the EU 
being 15% and in some countries as much as 25%). As far as the legal aspect is concerned, 
the amendment can draw support from the judgment of the Court of Justice of the EU in Case 
C-372/04 (Watts), point 147, which does not exclude the requirement to adjust Member 
States' social insurance systems, and from Article 35 of the EU Charter of Fundamental 
Rights and the principle underlying this Directive that equal access should be guaranteed, 
which otherwise would be pure rhetoric.
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Pakeitimas 18
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva nustatomi saugių, kokybiškų 
ir veiksmingų sveikatos priežiūros 
paslaugų kitose valstybėse narėse 
bendrieji principai.

Šioje direktyvoje nustatomos išlaidų už 
sveikatos priežiūros paslaugas, gautas 
kitoje valstybėje narėje, kompensavimo 
taisyklės pacientams, kurie važiuoja į kitą 
valstybę narę, turėdami tikslą joje gauti 
sveikatos priežiūros paslaugų; taip pat šia 
direktyva valstybėms narėms suteikiama 
galimybė bendradarbiauti sveikatos 
priežiūros technologijų vertinimo srityje, 
kuriant pavyzdinius ir e. sveikatos centrus 
visiškai atsižvelgiant į valstybių 
kompetenciją organizuoti ir teikti 
sveikatos priežiūrą vadovaujantis 
visuotinio prieinamumo, solidarumo, 
įperkamumo, vienodo prieinamumo 
teritoriniu požiūriu ir demokratinės 
kontrolės principais.

Or. en

Pagrindimas

Įvairūs šioje direktyvoje keliami tikslai geriau apibrėžiami pagal uždavinius. Jau apibrėžiant 
šios direktyvos tikslą, svarbu pažymėti, kokia valstybių narių atsakomybė ir kokių principų 
turėtų būti laikomasi rengiant sveikatos priežiūros politiką.

Pakeitimas 19
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva nustatomi saugių, kokybiškų 
ir veiksmingų sveikatos priežiūros 
paslaugų kitose valstybėse narėse bendrieji 
principai.

Šia direktyva nustatomi saugių, kokybiškų 
ir veiksmingų sveikatos priežiūros 
paslaugų kitose valstybėse narėse bendrieji 
principai, nustatant valstybių narių 
bendradarbiavimo mechanizmą sveikatos 
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priežiūros srityje ir visiškai atsižvelgiant į 
valstybių galias, susijusias su sveikatos 
priežiūros paslaugų organizavimu ir 
teikimu.

Or. fr

Pakeitimas 20
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši direktyva taikoma sveikatos priežiūrai, 
nepaisant to, kaip ji organizuota, vykdoma 
ir finansuojama, nei to, ar ji vieša, ar 
privati.

Ši direktyva taikoma sveikatos priežiūrai 
pagal 4 straipsnį.

Or. fr

Pakeitimas 21
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) „sveikatos priežiūra“ – sveikatos 
priežiūros paslauga, teikiama sveikatos 
priežiūros specialisto, atliekančio savo 
profesines pareigas nepaisant to, kaip ji
organizuota, vykdoma ir finansuojama 
nacionaliniu lygmeniu, nei to, ar ji vieša, 
ar privati;

a) „sveikatos priežiūra“ – sveikatos 
priežiūros paslaugos ar prekės, sveikatos 
priežiūros specialistų teikiamos ar 
išrašytos pacientams siekiant įvertinti, 
palaikyti ar atkurti jų sveikatos būklę, 
nepaisant to, kaip tai organizuota, 
vykdoma ir finansuojama nacionaliniu 
lygmeniu, nei to, ar jos viešos, ar 
privačios;

Or. fr
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Pakeitimas 22
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) „sveikatos priežiūros paslaugos kitose 
valstybėse narėse“ – sveikatos priežiūros 
paslaugos, teikiamos kitoje valstybėje 
narėje nei ta, kurioje pacientas yra 
apdraustas, arba sveikatos priežiūros 
paslaugos, teikiamos kitoje valstybėje 
narėje nei ta, kurioje gyvena, yra 
registruotas arba įsisteigęs sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjas;

b) „sveikatos priežiūros paslaugos kitose 
valstybėse narėse“ – sveikatos priežiūros 
paslaugos, teikiamos kitoje valstybėje 
narėje nei ta, kurioje pacientas yra 
apdraustas;

Or. fr

Pakeitimas 23
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) „naudojimasis sveikatos priežiūros 
paslaugomis kitoje valstybėje narėje“ –
sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos 
kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje 
pacientas yra apdraustas;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 24
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) „sveikatos priežiūros specialistas“ – d) „sveikatos priežiūros specialistas“ –
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medicinos gydytojas, bendrosios praktikos 
slaugytojas, gydytojas odontologas, 
akušeris arba vaistininkas, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2005/36/EB, arba kitos
sveikatos priežiūros sektoriaus profesinės 
veiklos rūšys, kurios priskiriamos tik 
Direktyvos 2005/36/EB 3 straipsnio 1 
dalies a punkte apibrėžtoms 
reglamentuojamoms profesijoms;

medicinos gydytojas, bendrosios praktikos 
slaugytojas, gydytojas odontologas, 
akušeris arba vaistininkas, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2005/36/EB, kitas specialistas,
sveikatos priežiūros sektoriuje vykdantis 
veiklą, kuri priskiriama tik Direktyvos 
2005/36/EB 3 straipsnio 1 dalies a punkte 
apibrėžtoms reglamentuojamoms 
profesijoms, arba kitas asmuo, teisėtai 
teikiantis sveikatos priežiūros paslaugas 
toje valstybėje narėje, kurioje atliekamas 
gydymas;

Or. fr

Pakeitimas 25
Claire Gibault

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) draudimo įstaigos, tarpusavio 
paramos draugijos ir sveikatos draudimo 
fondai atsisakytų bet kokios 
diskriminacijos, netgi paslėptos, kuri 
pagrįsta rizikos faktoriais, susijusiais su 
paveldimomis arba genetinėmis ligomis, ir 
sveikatos draudimo išlaidų ir draudimo 
įmokų daugiau neskaičiuotų remdamiesi 
lytimi ir indeksuojamo darbo pobūdžiu, ir 
kad taikant išlaidų ir įmokų 
apskaičiavimo priemones būtų atsisakyta 
bet kokios diskriminacijos, visų pirma 
moterų atžvilgiu;

Or. fr
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Pakeitimas 26
Gabriela Creţu

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu taikomos šios direktyvos 
nuostatos, ypač 7, 8 ir 9 straipsniai, 
valstybė narė, kurioje pacientas apdraustas, 
užtikrina, kad apdraustajam, vykstančiam į 
kitą valstybę narę gauti sveikatos 
priežiūros paslaugų arba norinčiam gauti 
kitoje valstybėje narėje teikiamų sveikatos 
priežiūros paslaugų, nebūtų kliudoma gauti 
kitoje valstybėje narėje teikiamų sveikatos 
priežiūros paslaugų, jeigu aptariamas 
gydymas kompensuojamas pagal valstybės 
narės, kurioje pacientas apdraustas, teisės 
aktus. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, kompensuoja visas apdraustojo
išlaidas, kurios būtų kompensuojamos iš jo 
šalies įstatymų nustatytos socialinės 
apsaugos sistemos lėšų, jeigu tokios ar 
panašios sveikatos priežiūros paslaugos 
būtų suteiktos tos šalies teritorijoje. Bet 
kuriuo atveju valstybė narė, kurioje 
pacientas yra apdraustas, sprendžia, kokios 
sveikatos priežiūros paslaugų išlaidos yra 
kompensuojamos, nepaisant to, kur tos 
paslaugos teikiamos.

1. Jeigu taikomos šios direktyvos 
nuostatos, ypač 7, 8 ir 9 straipsniai, 
valstybė narė, kurioje pacientas apdraustas, 
užtikrina, kad apdraustajam, vykstančiam į 
kitą valstybę narę gauti sveikatos 
priežiūros paslaugų arba norinčiam gauti 
kitoje valstybėje narėje teikiamų sveikatos 
priežiūros paslaugų, nebūtų kliudoma gauti 
kitoje valstybėje narėje teikiamų sveikatos 
priežiūros paslaugų, jeigu aptariamas 
gydymas kompensuojamas pagal valstybės 
narės, kurioje pacientas apdraustas, teisės 
aktus. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, kompensuoja visas išlaidas, 
kurios būtų kompensuojamos iš jo šalies 
įstatymų nustatytos socialinės apsaugos 
sistemos lėšų, jeigu tokios ar panašios 
sveikatos priežiūros paslaugos būtų 
suteiktos tos šalies teritorijoje. Bet kuriuo 
atveju valstybė narė, kurioje pacientas yra 
apdraustas, sprendžia, kokios sveikatos 
priežiūros paslaugų išlaidos yra
kompensuojamos, nepaisant to, kur tos 
paslaugos teikiamos.

Or. en

Pagrindimas

Vienoda prieiga prie sveikatos priežiūros paslaugų gali netekti prasmės dėl to, kad už 
sveikatos priežiūros paslaugas pacientas pirmiausia turėtų susimokėti pats, o po to prašyti 
kompensacijos. Valstybės narės, kuriose pacientas apdraustas ir kuriose gydomas, galėtų 
nustatyti greito tarpusavio atsiskaitymo schemas (jei ne visais, tai bent sunkiai ekonomiškai 
besiverčiančių pacientų atvejais). Nurodant, kad išlaidos bus kompensuojamos apdraustajam 
asmeniui, šia galimybe pasinaudoti negalima.
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Pakeitimas 27
Siiri Oviir

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, kompensuoja kitoje valstybėje 
narėje suteiktų sveikatos priežiūros 
paslaugų išlaidas laikydamasi šios 
direktyvos nuostatų taip, kaip būtų 
kompensuojamos valstybėje narėje, kurioje 
asmuo yra apdraustas, suteiktų tokių pačių 
ar panašių sveikatos priežiūros paslaugų 
išlaidos, neviršijant faktinių sveikatos 
priežiūros paslaugų, kuriomis pasinaudota, 
išlaidų.

2. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, kompensuoja kitoje valstybėje 
narėje suteiktų sveikatos priežiūros 
paslaugų išlaidas laikydamasi šios 
direktyvos nuostatų taip, kaip būtų 
kompensuojamos valstybėje narėje, kurioje 
asmuo yra apdraustas, suteiktų tokių pačių 
ar panašių sveikatos priežiūros paslaugų 
išlaidos, neviršijant faktinių sveikatos 
priežiūros paslaugų, kuriomis pasinaudota, 
išlaidų. Jeigu pacientui valstybėje narėje, 
kurioje jis arba ji apdrausta, 
neužtikrinamos stacionariosios sveikatos 
priežiūros paslaugos, kurias būtina 
suteikti ligoninėje per medicinos požiūriu 
priimtiną laikotarpį, valstybė narė, kurioje 
pacientas apdraustas, sumoka visas 
faktiškas sveikatos priežiūros išlaidas.

Or. et

Pagrindimas

The prices of health care services in countries which joined the EU before 2004 differ from 
those in countries which have joined more recently, in many cases enormously, to the 
detriment of the latter. In order to prevent patients from being divided between those who are 
poor and unsuitable for treatment and those who are affluent and privileged, so that the 
principle of equal access becomes an empty phrase, it is essential to create equal 
opportunities for all patients who require inpatient hospital treatment. A proposal is also 
essential on creating equal opportunities for women and men (pay differentials in the EU 
being 15% and in some countries as much as 25%). As far as the legal aspect is concerned, 
the amendment can draw support from the judgment of the Court of Justice of the EU in Case 
C-372/04 (Watts), point 147, which does not exclude the requirement to adjust Member 
States' social insurance systems, and from Article 35 of the EU Charter of Fundamental 
Rights and the principle underlying this Directive that equal access should be guaranteed, 
which otherwise would be pure rhetoric.
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Pakeitimas 28
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, pacientui, norinčiam gauti 
kitoje valstybėje narėje teikiamas sveikatos 
priežiūros paslaugas, gali taikyti tokias 
pačias sveikatos priežiūros paslaugų 
gavimo ir išlaidų kompensavimo sąlygas, 
tinkamumo kriterijus ir reglamentavimo 
bei administracinius formalumus, kokie 
būtų taikomi teikiant tokias pačias ar 
panašias sveikatos priežiūros paslaugas jos 
teritorijoje, jeigu tos sąlygos ir formalumai 
nėra diskriminaciniai ir nekliudo laisvam 
asmenų judėjimui.

3. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, pacientui, norinčiam gauti 
kitoje valstybėje narėje teikiamas sveikatos 
priežiūros paslaugas, gali taikyti tokias 
pačias sveikatos priežiūros paslaugų 
gavimo ir išlaidų kompensavimo sąlygas, 
tinkamumo kriterijus ir reglamentavimo 
bei administracinius formalumus, kokie 
būtų taikomi teikiant tokias pačias ar 
panašias sveikatos priežiūros paslaugas jos 
teritorijoje, jeigu tos sąlygos ir formalumai 
nėra diskriminaciniai ir nekliudo laisvam 
asmenų judėjimui, su sąlyga, kad ji 
pirmiausia užtikrino visuotinę prieigą prie 
sveikatos priežiūros paslaugų savo 
piliečiams, ypač moterims ir vaikams.

Or. pl

Pagrindimas

Didelis pacientų iš senųjų valstybių narių, siekiančių pasinaudoti sveikatos priežiūros 
paslaugomis naujose valstybėse narėse, antplūdis skatina pacientų diskriminacijos kai 
kuriose sveikatos priežiūros įstaigose atsiradimą. Ši padėtis itin bloga todėl, kad dėl jos 
kenčia moterys ir vaikai.

Pakeitimas 29
Gabriela Creţu

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės turi turėti metodą 
apskaičiuoti išlaidoms, kurios 
apdraustiesiems, pasinaudojusiems 
sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje 

4. Valstybės narės turi turėti metodą 
apskaičiuoti išlaidoms, kurios 
apdraustiesiems turi būti kompensuojamos 
iš įstatymų nustatytos socialinio draudimo 
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valstybėje narėje, turi būti 
kompensuojamos iš įstatymų nustatytos 
socialinio draudimo sistemos lėšų. Šis 
metodas turi būti pagrįstas objektyviais, 
nediskriminaciniais ir iš anksto žinomais 
kriterijais, o pagal šį metodą turi būti 
kompensuojama ne mažiau išlaidų, nei 
būtų kompensuojama, jei tokios pačios ar 
panašios sveikatos priežiūros paslaugos 
būtų suteiktos valstybės narės, kurioje 
asmuo yra apdraustas, teritorijoje.

sistemos lėšų už sveikatos priežiūros 
paslaugas kitoje valstybėje narėje. Šis 
metodas turi būti pagrįstas objektyviais, 
nediskriminaciniais ir iš anksto žinomais 
kriterijais, o pagal šį metodą turi būti 
kompensuojama ne mažiau išlaidų, nei 
būtų kompensuojama, jei tokios pačios ar 
panašios sveikatos priežiūros paslaugos 
būtų suteiktos valstybės narės, kurioje 
asmuo yra apdraustas, teritorijoje.

Or. en

Pagrindimas

Vienoda prieiga prie sveikatos priežiūros paslaugų kitoje šalyje gali netekti prasmės dėl to, 
kad už sveikatos priežiūros paslaugas pacientas pirmiausia turėtų susimokėti pats, o po to 
prašyti kompensacijos. Valstybės narės, kuriose pacientas apdraustas ir kuriose gydomas, 
galėtų nustatyti greito tarpusavio atsiskaitymo schemas (jei ne visais, tai bent sunkiai 
ekonomiškai besiverčiančių pacientų atvejais). Nurodant, kad išlaidos bus kompensuojamos 
apdraustajam asmeniui, šia galimybe pasinaudoti negalima.

Pakeitimas 30
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šioje direktyvoje kitoje valstybėje 
suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų 
išlaidų kompensavimo požiūriu 
stacionarioji sveikatos priežiūra yra:

1. Šioje direktyvoje kitoje valstybėje 
suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų 
išlaidų kompensavimo požiūriu 
stacionarioji ir specializuota sveikatos 
priežiūra, kaip apibrėžta valstybės narės, 
kurioje apdraustas pacientas, 
galiojančiuose teisės aktuose, yra
sveikatos priežiūra, kurią teikiant 
reikalingas paciento, kuriam teikiama 
paslauga, pasilikimas bent vienai nakčiai 
arba reikia naudotis labai specializuota ir 
daug išlaidų reikalaujančia medicinos 
infrastruktūra ar medicinos įranga, arba 
gydymas yra ypač pavojingas pacientui ar 
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gyventojams.
a) sveikatos priežiūra, kai reikalingas 
paciento, kuriam teikiama paslauga, 
pasilikimas bent vienai nakčiai;
b) sveikatos priežiūra, įtraukta į specialų 
sąrašą, kai nėra reikalingas paciento 
pasilikimas bent vienai nakčiai. Šis 
sąrašas apima:
– sveikatos priežiūros paslaugas, kai 
reikia naudotis labai specializuota ir 
išlaidoms imlia medicinos infrastruktūra 
ar medicinos įranga; arba
– sveikatos priežiūros paslaugas, kai 
gydymas yra ypač pavojingas pacientui ar 
gyventojams.

Or. fr

Pakeitimas 31
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šį sąrašą sudaro ir gali nuolat 
atnaujinti Komisija. Tokios priemonės, 
skirtos šios direktyvos neesminėms 
nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, 
priimamos laikantis 19 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 32
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, gali nustatyti išankstinio 
leidimo stacionariosios sveikatos priežiūros 
paslaugų, suteiktų kitoje valstybėje narėje, 
išlaidų kompensavimo savo socialinės 
apsaugos lėšomis sistemą, jeigu laikomasi 
šių sąlygų:

3. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, kompensuoja stacionariosios 
sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas ir 1 
dalyje nurodytas specializuotų sveikatos 
priežiūros paslaugų išlaidas, jeigu joms 
pacientas gavo išankstinį leidimą.

a) jeigu sveikatos priežiūros paslaugos 
būtų suteiktos jos teritorijoje, jų suteikimo 
išlaidos pagal tos valstybės socialinės 
apsaugos sistemą būtų kompensuotos; bei
b) sistemos tikslas yra reglamentuoti 
išvykstančių įgyvendinant šį straipsnį 
pacientų srautą ir išvengti, kad nebūtų 
rimtai pažeista arba negalėtų būti rimtai 
pažeista:
i) valstybės narės socialinės apsaugos 
sistemos finansų pusiausvyra; ir (arba)
ii) ligoninių sektoriaus planavimo ir 
racionalizavimo veikla, kuria siekiama 
išvengti ligoninių lovų pertekliaus, nebūtų 
išbalansuota stacionariosios sveikatos 
priežiūros paslaugų pasiūla ir sukeltos 
nereikalingos logistikos ir finansinės 
sąnaudos, nebūtų apsunkintas visiems 
prieinamų subalansuotų medicinos ir 
ligoninių paslaugų teikimas arba 
nesumažėtų sveikatos priežiūros 
pajėgumai ar medicininė kompetencija 
atitinkamos valstybės narės teritorijoje.

Or. fr
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Pakeitimas 33
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Bet kokiu atveju išankstinis leidimas 
turi būti suteiktas, jei pacientui reikia 
medicininio gydymo, kuris paprastai 
suteikiamas panaudojant valstybės narės, 
kurioje pacientas apdraustas, socialinės 
apsaugos sistemą, ir gydymas negali būti 
suteiktas gyvenamosios vietos valstybėje 
narėje per mediciniškai pagrįstą 
laikotarpį, kaip nustatyta Reglamente 
Nr. 1408/71 ir Reglamente Nr. 883/2004.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti šio straipsnio taikymo ribas, susijusias su Reglamento Nr. 1408/71 ir 
Reglamento Nr. 883/2004 taikymu.

Pakeitimas 34
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybė narė, kurioje suteikiamos 
gydymo paslaugos, gali imtis atitinkamų 
priemonių ir valdyti atvykstančių pacientų 
srautą, kad nebūtų ar negalėtų būti 
pažeista ligoninių sektoriaus planavimo ir 
racionalizavimo veikla, kuria siekiama 
išvengti lovų pertekliaus, nedarnaus 
stacionariosios sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimo, nereikalingų logistikos 
ir finansinių sąnaudų, kad nebūtų 
pažeistas subalansuotų gydymo ir 
ligoninių paslaugų teikimo visiems 
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procesas arba sumažinti atitinkamos 
valstybės narės teritorijoje esantys 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 
pajėgumai ar gydymo kompetencija. 
Valstybė narė, kurioje suteikiamos 
gydymo paslaugos, užtikrina, kad 
pacientai nebūtų diskriminuojami 
pilietybės pagrindu, o priemonės, 
kuriomis ribojamas laisvas judėjimas, 
būtų proporcingos ir numatomos tik 
būtinu atveju. Valstybė narė, kurioje 
pacientas gydosi, praneša apie šias 
priemones Komisijai.

Or. en

Pagrindimas

Šios direktyvos 5 straipsnyje nustatytos valstybių narių, kuriose pacientas gydosi, 
atsakomybės sritys, jei sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos kitoje valstybėje. Apie 
priemones, skirtas valstybės narės, kurioje pacientas apdraustas, pacientų srauto 
kontroliavimui, kalbama kitoje vietoje (8 straipsnyje), tačiau šioje direktyvoje nieko 
nepasakoma apie valstybės narės, kurioje pacientas gydosi, galimybes kontroliuoti didelius 
pacientų srautus, galinčius turėti įtakos jų sveikatos priežiūros sistemai, ir galimybes 
įgyvendinti savo pareigas sveikatos priežiūros srityje.

Pakeitimas 35
Gabriela Creţu

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) tai, ar skubiai reikia suteikti 
atitinkamas gydymo paslaugas ar gydymo 
procedūras;

Or. en

Pagrindimas

Gali būti, kad daugeliu atvejų pacientai nekenčia skausmo, tačiau jiems būtina skubiai 
suteikti gydymą arba specialias gydymo procedūras.
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Pakeitimas 36
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, užtikrina, kad būtų numatytos 
priemonės pacientams paprašius teikti 
informaciją apie sveikatos priežiūros 
paslaugas kitose valstybėse narėse ir apie 
terminus bei sąlygas, kurios būtų 
taikomos, inter alia, kai teikiant sveikatos 
priežiūros paslaugas kitoje valstybėje 
narėje padaroma žala.

1. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, užtikrina, kad būtų numatytos 
priemonės pacientams paprašius teikti 
informaciją apie sveikatos priežiūros 
paslaugas kitose valstybėse narėse.
Teikiant informaciją apie kitose 
valstybėse teikiamas priežiūros paslaugas 
aiškiai atskiriamos teisės, kurias pacientas 
įgyja pagal šią direktyvą, nuo teisių, 
kurios suteikiamos pagal reglamentus dėl 
socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimo, nurodytus 3 straipsnio 1 
dalies f punkte.

Or. en

Pagrindimas

Jei pacientai savo laisva valia pasirinko gydymą kitoje valstybėje narėje, jų teisės, susijusios 
su žalos atlyginimu, tolesne priežiūra ir t. t., skiriasi nuo teisių pagal reglamentą dėl 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo, nes skiriasi sprendimų priėmimo procedūra. 
Svarbu, kad galimi pacientai labai aiškiai suprastų skirtingą atsakomybę ir riziką.

Pakeitimas 37
Gabriela Creţu

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) teikia ir platina informaciją pacientams 
apie jų teises, susijusias su sveikatos 
priežiūros paslaugomis kitose valstybėse, 
apie kokybės bei saugos garantijas, asmens 
duomenų apsaugą, skundų teikimo bei 

a) teikia ir platina informaciją pacientams 
ir sveikatos priežiūros specialistams apie 
pacientų teises, susijusias su sveikatos 
priežiūros paslaugomis kitose valstybėse, 
apie kokybės bei saugos garantijas, asmens 
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nagrinėjimo tvarką ir žalos, padarytos 
teikiant sveikatos priežiūros paslaugas 
kitoje valstybėje narėje, atlyginimo būdus 
ir apie taikomas taisykles bei sąlygas;

duomenų apsaugą, skundų teikimo bei 
nagrinėjimo tvarką ir žalos, padarytos 
teikiant sveikatos priežiūros paslaugas 
kitoje valstybėje narėje, atlyginimo būdus 
ir apie taikomas taisykles bei sąlygas;

Or. en

Pagrindimas

Pacientai pirmiausia kreipiasi į sveikatos priežiūros specialistus, todėl jiems turi būti suteikta 
informacijos apie pacientų teises tam, kad būtų paisoma šių teisių ir kad pacientams būtų 
padedama gauti jiems būtiną pagalbą.

Pakeitimas 38
Gabriela Creţu

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) padeda pacientams ginti savo teises ir, 
jeigu teikiant sveikatos priežiūros 
paslaugas kitoje valstybėje narėje padaryta 
žala, siekti, kad ji būtų atlyginta; 
nacionalinis kontaktinis centras pirmiausia 
informuoja pacientus apie ginčų sprendimo 
galimybes, padeda konkrečiu atveju 
nustatyti tinkamą neteisminio ginčų 
sprendimo sistemą ir prireikus padeda 
pacientams stebėti jų ginčo sprendimą;

b) teikia informaciją apie tai, kokių 
veiksmų reikia imtis patyrus žalą ir 
siekiant, kad žala būtų atlyginta, padeda 
pacientams ginti savo teises ir, jeigu 
teikiant sveikatos priežiūros paslaugas 
kitoje valstybėje narėje padaryta žala, 
siekti, kad ji būtų atlyginta; nacionalinis 
kontaktinis centras pirmiausia informuoja 
pacientus apie ginčų sprendimo galimybes, 
padeda konkrečiu atveju nustatyti tinkamą 
neteisminio ginčų sprendimo sistemą ir 
prireikus padeda pacientams stebėti jų 
ginčo sprendimą;

Or. en

Pagrindimas

Nacionaliniuose kontaktiniuose centruose turi būti teikiama informacija, kokių veiksmų reikia 
imtis patyrus žalą ir siekiant, kad žala būtų atlyginta, valstybėje narėje, kurioje buvo suteiktos 
gydymo paslaugos.
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Pakeitimas 39
Gabriela Creţu

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės padeda bendradarbiauti 
regionų ir vietos lygmeniu sveikatos 
priežiūros paslaugų kitose valstybėse 
narėse srityje, taip pat naudojant 
informacines ir ryšių technologijas, laikinai 
arba nereguliariai teikiant sveikatos 
priežiūros paslaugas kitose valstybėse 
narėse ir skatina kitus tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo būdus.

2. Valstybės narės padeda bendradarbiauti 
regionų ir vietos lygmeniu sveikatos 
priežiūros paslaugų kitose valstybėse 
narėse srityje ir bendrauti užsienio 
sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams su 
tęsiamos sveikatos priežiūros teikėjais 
savo šalyje, taip pat naudojant 
informacines ir ryšių technologijas, laikinai 
arba nereguliariai teikiant sveikatos 
priežiūros paslaugas kitose valstybėse 
narėse ir skatina kitus tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo būdus.

Or. en

Pagrindimas

Priežiūros tęstinumas yra gyvybiškai svarbus paciento saugumui. Medikų grupės paciento 
kilmės šalyje turėtų glaudžiai bendradarbiauti su šalies, kurioje teikiamos gydymo paslaugos, 
medikų ir specialistų grupėmis, kad būtų užtikrintas priežiūros tęstinumas.
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