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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Atsižvelgimas į moterų ir vyrų papildomumą ir teisingumo principo taikymas

Kai Europos teisės aktų leidėjas priima teisės aktus dėl pacientų teisių, reikia įgyvendinti 
teisingumo principą. Moterys ir vyrai papildo vieni kitus. Niekas neginčija to, kad moterų ir 
vyrų medicininiai poreikiai pasireiškia skirtingai. Siekiant pagrindinių bendrų vertybių, 
susijusių su ES sveikatos sistemomis, kurias Taryba priėmė 2006 m. birželio mėn., t. y. 
visuotinumas, galimybė naudotis kokybiškomis sveikatos priežiūros paslaugomis, 
teisingumas ir solidarumas, išsaugojimo taikytinas ir principas „teisingumas sveikatos 
srityje“, tai reiškia vienodą vyrų ir moterų gydymą, kai jie turi bendrus poreikius, tuo 
pačiu metu tinkamu būdu atsižvelgiant į jų skirtumus.

Nuomonės referentė primygtinai ragina užtikrinti prieigą prie visuomenės sveikatos 
priežiūros sistemų tarpvalstybiniu mastu. Kalbama apie sąlygų naudotis sveikatos priežiūros 
paslaugomis ginekologijos ir akušerijos srityse ir vaiko bei motinos sveikatos apsaugos 
paslaugomis sudarymą, pagal Pasaulio sveikatos organizacijos apibrėžtį, pateiktą 56-osios 
pasaulinės sveikatos asamblėjos Almatoje metu (Rezoliucija A56/27)1.

Nuomonės referentė Moterų teisių ir lyčių lygybės komitete pabrėžia savo susirūpinimą dėl 
krūties vėžio gydymo, kuris šiandien yra pagrindinė 35–55 metų moterų mirties ES priežastis. 
Krūties vėžio arba gimdos kaklelio vėžio prevencija, mamografinis tyrimas ir gydymas turėtų 
būti įtraukti į tarpvalstybinio sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo tvarką. Tokie patys 
reikalavimai keliami ir vyrų atžvilgiu, kurie taip pat turėtų galėti naudotis plaučių, prostatos, 
kasos arba sėklidžių vėžio prevencijos, nustatymo ir gydymo priemonėmis. Mes galime 
išsaugoti daugelio moterų (motinų) ir vyrų (tėvų), kuriems vystosi vėžys jiems to nežinant, 
gyvybę, jei teisės aktų leidėjas nesudarys kliūčių glaudesniam tarpvalstybiniam 
bendradarbiavimui šioje srityje ir jei valstybės narės įsipareigos savanoriškai bendradarbiauti 
šioje srityje.

Gydymo ir priežiūros išlaidų kompensavimo tvarka atskleidžia lyčių skirtumus.
Draudimo įstaigos, tarpusavio paramos draugijos ir sveikatos draudimo fondai turėtų 
atsisakyti bet kokios diskriminacijos, įskaitant paslėptą diskriminaciją, jei ji, pvz., paremta
rizikos faktoriais, susijusiais su paveldimomis arba genetinėmis ligomis. Jos taip pat turėtų 
nebeskaičiuoti sveikatos draudimo išlaidų ir draudimo įmokų remdamosi lytimi ir 
indeksuojamo darbo pobūdžiu. Apskaičiuodamos išlaidas ir įmokas kompetentingos 
institucijos turėtų atsisakyti bet kokios diskriminacijos, paremtos indeksuojamo darbo 
pobūdžiu. Iš tikrųjų nustatyta, kad daugelis moterų, kurios nedirba oficialioje darbo rinkoje, 
dalyvauja kitoje veikloje, pvz., palaiko kartų solidarumo ryšius, ruošiasi vaikų gimimui ir 
rūpinasi jų lavinimu arba rūpinasi pagyvenusiais asmenimis. Todėl nuomonės referentė 
primena būtinybę išlaidas ir įmokas, ypač moterų atveju, apskaičiuoti labiau remiantis 
gyvenimo ciklu.

Siekiant išvengti bet kokios pacientų diskriminacijos nuosavybės arba pilietybės 
pagrindu, nuomonės referentė siūlo pasinaudoti Europos Tarybos institucijos Strasbūre 

                                               
1 (Tarptautinė Almatos konferencija pirminės sveikatos priežiūros tema. 25-osios metinės, sekretoriato 
pranešimas, negalutinis darbotvarkės punktas 14.18, 2003 m. balandžio 24 d.).
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Europos farmakopėjos patirtimi, ši institucija siekia geresnio vaistų platinimo tarp savo narių 
kartu geriau užtikrindama jų kokybę.

Tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų įgyvendinimas yra svarbi regionų 
bendradarbiavimo galimybė. Jos išraiška geografinio išsidėstymo atžvilgiu yra skirtinga 
senosiose valstybėse narėse (ES-15) palyginus su naujosiomis valstybėmis narėmis (ES-12) ir 
kai kuriomis naujųjų ir senųjų valstybių narių grupėmis, visų pirma Vidurio Europoje. Dažnai 
netolygaus socialinio ir ekonominio regiono vystymosi pasekmė yra taip pat nesklandus 
visuomenės sveikatos apsaugos organizavimas. Ši padėtis tampa juntama visų pirma senosios 
ir naujosios valstybių narių sankirtoje. Todėl valstybės narės turi imtis visų priemonių, kad 
galėtų iš anksto numatyti ekonomines ir organizacines pasekmes sveikatos srities 
specialistams, sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams ir sveikatos draudimo fondams. Iš 
tikrųjų reikia suderinti pacientų, kuriems teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos kitoje 
valstybėje, poreikius ir sveikatos srities darbuotojų, kurie susiduria su ekonominiu požiūriu 
nauju priežiūros paslaugų suvokimu, pareigas. Iš tikrųjų sveikata ir su ja susijusios paslaugos 
negali būti suvokiamos tik ekonominiu požiūriu ir joms negali būti taikomos konkurencijos 
taisyklės. Šiuo požiūriu, beje, pateisinamas siūlymas dabartinę direktyvą grįsti ne tik Sutarties 
95 straipsniu, kuriame numatytas laisvos rinkos veikimas, bet Sutarties 152 straipsniu, 
susijusiu su visuomenės sveikata. Valstybės narės turi užtikrinti viešųjų nacionalinių 
sveikatos priežiūros paslaugų stabilumą ir galimybę vienodomis sąlygomis naudotis šiomis 
paslaugomis, taip pat visų pirma rūpintis gera visų savo piliečių sveikata. Valstybės narės ir 
toliau turės savo nacionalines sveikatos korteles.

PAKEITIMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– atsižvelgdama į Europos bendrijos 
steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

– atsižvelgdama į Europos bendrijos 
steigimo sutartį, ypač į jos 152 straipsnį,

Or. fr

Pagrindimas

Europos direktyva dėl pacientų teisių į sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo būtinai 
turi būti paremta Europos bendrijos steigimo sutarties 152 straipsniu, kuriame numatytos 
Bendrijos politikos kryptys ir veiksmai visuomenės sveikatos srityje.



PA\750982LT.doc 5/11 PE415.154v01-00

LT

Pakeitimas 2

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, 

(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, 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 visų pirma skatinamos
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. Kadangi 
šioje direktyvoje laikomasi pagrindinių 
teisių ir pripažįstami bendrieji principai, ji 
turi būti įgyvendinama ir taikoma laikantis 
lygybės prieš įstatymą teisės ir 
nediskriminavimo principo atsižvelgiant į 
bendruosius teisės principus. Be to, šis
pasiūlymas taikomas nepažeidžiant 
2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvos 
2000/43/EB, įgyvendinančios vienodo 
požiūrio principą asmenims 
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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.

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 
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 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Reikia pabrėžti būtinybę įgyvendinti 
specialias priemones, siekiant bešališkai 
užtikrinti moterų galimybę naudotis 
visuomenės sveikatos priežiūros 
sistemomis, visų pirma sveikatos 
priežiūros paslaugomis ginekologijos ir 
akušerijos srityse, įskaitant vaiko ir 
motinos apsaugą, pagal Pasaulio 
sveikatos organizacijos 56-osios 
pasaulinės sveikatos asamblėjos, vykusios 
2003 m. balandžio 24 d. (1), metu pateiktą 
pirminės sveikatos priežiūros apibrėžtį.
(1) Tarptautinė Almatos konferencija 
pirminės sveikatos priežiūros tema. 25-
osios metinės. Sekretoriato pranešimas 
(A56/27).

Or. fr
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Šioje direktyvoje numatyta ir paciento 
teisė gauti bet kokius vaistus, kuriais 
leidžiama prekiauti valstybėje narėje, 
kurioje sveikatos priežiūros paslaugos yra 
teikiamos, net jei tuo vaistu nėra leidžiama 
prekiauti valstybėje narėje, kurioje 
pacientas yra apdraustas, kadangi tai yra 
neišvengiama veiksmingo gydymo kitoje 
valstybėje narėje dalis.

(27) Šioje direktyvoje numatyta ir paciento 
teisė gauti bet kokius vaistus, kuriais 
leidžiama prekiauti valstybėje narėje, 
kurioje sveikatos priežiūros paslaugos yra 
teikiamos, net jei tuo vaistu nėra leidžiama 
prekiauti valstybėje narėje, kurioje 
pacientas yra apdraustas, kadangi tai yra 
neišvengiama veiksmingo gydymo kitoje 
valstybėje narėje dalis. Valstybės narės 
turėtų nustatyti vaistų, kuriais 
neleidžiama prekiauti, skyrimo sąlygas, 
kad būtų išvengta bet kokios pacientų 
diskriminacijos.

Or. fr

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Valstybės narės gali nustatyti bendras 
sąlygas, tinkamumo kriterijus ir 
reglamentavimo bei administracinius 
formalumus dėl sveikatos priežiūros 
paslaugų gavimo ir sveikatos priežiūros 
išlaidų kompensavimo, pavyzdžiui, 
reikalavimą konsultuotis su bendrosios 
praktikos gydytoju prieš konsultuojantis su 
specialistu arba prieš gulantis į ligoninę, 
taip pat ir pacientams, norintiems gauti 
sveikatos priežiūros paslaugas kitoje 
valstybėje narėje, jeigu tokios sąlygos yra 
būtinos, proporcingos siekiamam tikslui ir 
nėra išskiriančios bei diskriminuojančios. 
Taigi yra tikslinga reikalauti, kad šios 
bendros sąlygos ir formalūs reikalavimai 

(28) Valstybės narės turėtų nustatyti 
bendras sąlygas, tinkamumo kriterijus ir 
reglamentavimo bei administracinius 
formalumus dėl sveikatos priežiūros 
paslaugų gavimo, sveikatos priežiūros 
išlaidų kompensavimo ir tolesnių sveikatos 
specialisto teikiamų gydymo paslaugų 
valstybėje narėje, kurioje pacientas yra 
apdraustas, pavyzdžiui, reikalavimą 
konsultuotis su bendrosios praktikos 
gydytoju prieš konsultuojantis su 
specialistu arba prieš gulantis į ligoninę, 
taip pat ir pacientams, norintiems gauti 
sveikatos priežiūros paslaugas kitoje 
valstybėje narėje, jeigu tokios sąlygos yra 
būtinos, proporcingos siekiamam tikslui ir 
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būtų taikomi objektyviai, skaidriai ir 
nediskriminuojant ir žinomi iš anksto, būtų 
pagrįsti visų pirma medicininiais motyvais 
ir nesudarytų papildomos naštos 
pacientams, norintiems gauti sveikatos 
priežiūros paslaugas kitoje valstybėje 
narėje, palyginti su pacientais, 
gaunantiems sveikatos priežiūros paslaugas 
valstybėje narėje, kurioje jie yra apdrausti, 
o sprendimai būtų priimami kaip įmanoma 
greičiau. Ši nuostata taikoma nepažeidžiant 
valstybių narių teisių nustatyti išankstinio 
leidimo kriterijus ar sąlygas, jeigu 
pacientai siekia gauti sveikatos priežiūros 
paslaugų valstybėje narėje, kurioje yra 
apdrausti.

nėra išskiriančios bei diskriminuojančios. 
Taigi yra tikslinga reikalauti, kad šios 
bendros sąlygos ir formalūs reikalavimai 
būtų taikomi objektyviai, skaidriai ir 
nediskriminuojant ir žinomi iš anksto, būtų 
pagrįsti visų pirma medicininiais motyvais 
ir nesudarytų papildomos naštos nei 
valstybės narės, kurioje pacientas yra 
apdraustas, sveikatos specialistams, nei
pacientams, norintiems gauti sveikatos 
priežiūros paslaugas kitoje valstybėje 
narėje, palyginti su pacientais, gaunančiais
sveikatos priežiūros paslaugas valstybėje 
narėje, kurioje jie yra apdrausti, o 
sprendimai būtų priimami kaip įmanoma 
greičiau. Ši nuostata taikoma nepažeidžiant 
valstybių narių teisių nustatyti išankstinio 
leidimo kriterijus ar sąlygas, jeigu 
pacientai siekia gauti sveikatos priežiūros 
paslaugų valstybėje narėje, kurioje yra 
apdrausti.

Or. fr

Pagrindimas

Reikia užtikrinti, kad gydymo po medicininės intervencijos, atliktos kitoje valstybėje narėje, 
išlaidos nesudarytų papildomų išlaidų sveikatos srities specialistams valstybėje narėje, 
kurioje pacientas yra apdraustas, visų pirma skubios intervencijos atveju.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Bet kurios sveikatos priežiūros 
paslaugos, kurios nėra priskiriamos 
stacionariajai sveikatos priežiūrai pagal 
šios direktyvos nuostatas, turėtų būti 
laikomos nestacionariosios sveikatos 
priežiūros paslaugomis. Atsižvelgiant į 
Teisingumo Teismo praktiką dėl laisvo 
paslaugų judėjimo yra tikslinga nenustatyti 
reikalavimo dėl bet kokio išankstinio 

(29) Bet kurios sveikatos priežiūros 
paslaugos, kurios nėra priskiriamos 
stacionariajai sveikatos priežiūrai pagal 
šios direktyvos nuostatas, turėtų būti 
laikomos nestacionariosios sveikatos 
priežiūros paslaugomis. Atsižvelgiant į 
Teisingumo Teismo praktiką dėl laisvo 
paslaugų judėjimo yra tikslinga nenustatyti 
reikalavimo dėl bet kokio išankstinio 
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leidimo dėl kitoje valstybėje narėje suteiktų 
nestacionariosios sveikatos priežiūros 
paslaugų išlaidų kompensavimo iš 
valstybės narės, kurioje asmuo yra 
apdraustas, valstybinės socialinės apsaugos 
sistemos lėšų. Jeigu tokių sveikatos 
priežiūros paslaugų išlaidos 
kompensuojamos neviršijant pagal 
valstybės narės, kurioje pacientas 
apdraustas, sveikatos draudimo sistemą 
garantuojamo draudimo dydžio, išankstinio 
leidimo reikalavimo nebuvimas neturėtų 
pažeisti finansinės socialinės apsaugos 
sistemų pusiausvyros.

leidimo dėl kitoje valstybėje narėje suteiktų 
nestacionariosios sveikatos priežiūros 
paslaugų išlaidų kompensavimo iš 
valstybės narės, kurioje asmuo yra 
apdraustas, valstybinės socialinės apsaugos 
sistemos lėšų. Vis dėlto valstybė narė, 
kurioje pacientas yra apdraustas, turėtų 
imtis priemonių, kad būtų iš anksto 
nustatyta tolesnio sveikatos srities 
specialistų valstybėje narėje, kurioje 
pacientas yra apdraustas, gydymo tvarka 
ir gydymo išlaidų kompensavimas, visų 
pirma skubios intervencijos atveju. Jeigu 
tokių sveikatos priežiūros paslaugų išlaidos 
kompensuojamos neviršijant pagal 
valstybės narės, kurioje pacientas 
apdraustas, sveikatos draudimo sistemą 
garantuojamo draudimo dydžio, išankstinio 
leidimo reikalavimo nebuvimas neturėtų 
pažeisti finansinės socialinės apsaugos 
sistemų pusiausvyros.

Or. fr

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies ca 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, paremtos 
indeksuojamo darbo pobūdžiu, visų pirma 
moterų atžvilgiu; iš tikrųjų galima 
nustatyti, kad daug moterų, kurios 
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nedirba oficialioje darbo rinkoje, vykdo 
kitą veiklą, pvz., kartų solidarumo ryšių 
palaikymo, ruošimosi vaikų gimimui ir jų 
lavinimo arba rūpinimosi pagyvenusiais 
žmonėmis srityse. Todėl šioje direktyvoje 
pabrėžiama būtinybė išlaidas ir įmokas, 
ypač moterų atveju, apskaičiuoti labiau 
remiantis gyvenimo ciklu.

Or. fr

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies ga punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) sveikatos srityje būtų laikomasi 
teisingumo principo, t. y. vyrai ir moterys 
turi būti gydomi vienodai, jei jie turi 
bendrus poreikius, tuo pačiu metu 
tinkamai atsižvelgiant į jų skirtumus.

Or. en

Pakeitimas 9

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 ir apie 
terminus bei sąlygas, kurios būtų taikomos, 
inter alia, kai teikiant sveikatos priežiūros 
paslaugas kitoje valstybėje narėje 
padaroma žala, sąlygas, kuriomis 
leidžiama teikti tolesnes sveikatos srities 
specialistų valstybėje narėje, kurioje 
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pacientas apdraustas, gydymo paslaugas, 
taip pat kompensavimą.

Or. fr
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