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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητικότητα των ασθενών και τις μελλοντικές εξελίξεις υγειονομικής 
περίθαλψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2004/2148(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

- λαμβάνοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής - Συνέχεια της διαδικασίας 
προβληματισμού υψηλού επιπέδου για την κινητικότητα των ασθενών και τις μελλοντικές 
εξελίξεις υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2004)0301),

- λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 152 και τα άρθρα 5, 18, 43 και 47 της Συνθήκης ΕΚ,

- λαμβάνοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών - Εκσυγχρονισμός της κοινωνικής προστασίας για την ανάπτυξη ποιοτικής, 
προσιτής και βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης και μακροχρόνιας περίθαλψης: στήριξη 
των εθνικών στρατηγικών μέσω της «ανοικτής μεθόδου συντονισμού» 
(COM(2004)0304),

- λαμβάνοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών - eEurope 2002 (ηλεκτρονική Ευρώπη 2002): ποιοτικά κριτήρια για τους 
ιστοτόπους που αφορούν την υγεία (COM(2002)0667),

- λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 
υποθέσεις Decker (C-120/95 της 28ης Απριλίου 1998), Kohll (C-158/96 της 28ης 
Απριλίου 1998), Geraets-Smits & Peerbooms (C-157/99 της 12ης Ιουλίου 2001), IKA (C-
326/00 της 25ης Φεβρουαρίου 2003) και Müller-Fauré & van Riet (C-385/99 της 13ης 
Μαΐου 2003),

- λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 
(COM(2002)0119-COD 2002/0061),

- λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (COM(2004)0002-COD
2004/0001),

- λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού,

- λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0000/2005),

Α. δεδομένου ότι η υγειονομική περίθαλψη στην ΕΕ μετασχηματίζεται από τις εξελίξεις 
στην ιατρική, την τεχνολογία, την ηλεκτρονική υγεία, την ευαισθητοποίηση των ασθενών 
και το δίκαιο,
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Β. δεδομένου ότι το σύστημα E111 για μη προγραμματισμένη θεραπευτική αγωγή στο 
κράτος μέλος προσωρινής διαμονής αντικαθίσταται από την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης 
υγείας, και ότι πρέπει να αντικατασταθεί το αναποτελεσματικό σύστημα E112 για 
προγραμματισμένη θεραπευτική αγωγή σε άλλο κράτος μέλος,

Γ. δεδομένου ότι η πολιτική υγείας καθοδηγείται με αποσπασματικό τρόπο από τις 
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την κινητικότητα των ασθενών, και ότι είναι 
προς το συμφέρον τόσο των ασθενών όσο και των κυβερνήσεων να συμφωνηθεί και να 
υλοποιηθεί άμεσα σαφής καθοδήγηση σχετικά με την πολιτική και τις διαδικασίες,

Δ. δεδομένου ότι η πρωταρχική ευθύνη για την οργάνωση, χρηματοδότηση και παροχή 
υπηρεσιών υγείας και ιατρικής περίθαλψης ανήκει στα κράτη μέλη, ενώ η Ευρωπαϊκή 
Ένωση έχει αρμοδιότητα στους τομείς της δημόσιας υγείας και της προώθησης της 
υγείας, καθώς και στη διασυνοριακή κινητικότητα,

Ε. δεδομένου ότι χρειάζεται μεγαλύτερη σαφήνεια για να μπορέσουν οι ασθενείς, οι 
επαγγελματίες υγείας, οι διαχειριζόμενοι τον προϋπολογισμό υγείας και οι ασφαλιστικοί 
φορείς να κατανοήσουν και να συμμετάσχουν στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη,

ΣΤ.δεδομένου ότι υπάρχουν σημαντικές επιμελητειακές, διοικητικές, πολιτισμικές και 
κλινικές προκλήσεις όσον αφορά τη θέσπιση ενός συνεκτικού, ασφαλούς και προσιτού 
πλαισίου για την κινητικότητα των ασθενών στην ΕΕ,

Ζ. δεδομένου ότι η κινητικότητα των ασθενών περιπλέκεται εξαιτίας διαφορών ανάμεσα στα 
εθνικά συστήματα υγείας και παραδόσεις,

1. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την κινητικότητα των ασθενών και 
τις προτάσεις που περιέχει για τη διάρθρωση της συνεργασίας στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης,

2. τονίζει την ανάγκη να αναπτύξει επειγόντως η Ευρωπαϊκή Ένωση μια συνεκτική πολιτική 
για την κινητικότητα των ασθενών υπό το πρίσμα των αποφάσεων του Δικαστηρίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της έκθεσης της διαδικασίας προβληματισμού υψηλού 
επιπέδου για την κινητικότητα των ασθενών και τις μελλοντικές εξελίξεις υγειονομικής 
περίθαλψης, καθώς και να θεσπίσει κατευθυντήριες γραμμές για τους ασθενείς, τους 
επαγγελματίες υγείας και τους φορείς χρηματοδότησης, 

3. θεωρεί ότι αυτό απαιτεί χωριστή πρόταση της Επιτροπής και δεν πρέπει να περιληφθεί στη 
γενική οδηγία περί υπηρεσιών,

4. λυπάται για το γεγονός ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την κινητικότητα των 
ασθενών δεν παρέχει χρονοδιάγραμμα δράσης,

5. θεωρεί ότι οι κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να περιλαμβάνουν διαδικασίες πρόσβασης 
σε θεραπευτική αγωγή, πηγές πληροφόρησης σχετικά με επαγγελματίες υγείας και 
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, μηχανισμούς πληρωμής για την περίθαλψη, 
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ρυθμίσεις ταξιδιού και γλωσσικής υποστήριξης, ρυθμίσεις για συνεχή περίθαλψη, 
συνέχεια, ανάρρωση και αποκατάσταση πριν ή μετά την επιστροφή, καθώς και διαδικασίες 
υποβολής μήνυσης, 

6. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την επέκταση της «ανοικτής μεθόδου 
συντονισμού» στην υγειονομική περίθαλψη και τη μακροχρόνια περίθαλψη και αναμένει 
το έργο που θα επιτελεσθεί στη συνέχεια για τη θέσπιση ενός μηχανισμού διάρθρωσης της 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών με συγκεκριμένους στόχους και τακτική 
αναθεώρηση,

7. θεωρεί την έλλειψη προόδου όσον αφορά την πληροφόρηση των ασθενών ως σοβαρή 
απειλή για την ανάπτυξη υγειονομικής περίθαλψης στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να προωθήσουν επειγόντως ένα πλαίσιο για την πληροφόρηση των ασθενών,

8. θεωρεί ότι τα κράτη μέλη είναι τα πλέον αρμόδια να αναπτύξουν σαφή εθνική 
καθοδήγηση για την πληροφόρηση των ασθενών, συναφή με τα εθνικά τους συστήματα 
υγείας· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά με την Επιτροπή για τη θέσπιση 
κοινών βασικών στοιχείων,

9. ενθαρρύνει την Επιτροπή να ορίσει προθεσμίες για τη συλλογή και αξιολόγηση δεδομένων 
σχετικά με την υφιστάμενη διασυνοριακή κυκλοφορία ασθενών· επαναλαμβάνει την αξία 
της αξιολόγησης και ανταλλαγής εμπειριών από διασυνοριακές συμφωνίες, όπως είναι τα 
σχέδια Euregio,

10. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει έκθεση σχετικά με τη φύση και τη διάδοση του 
τουρισμού για λόγους υγείας και τον βαθμό στον οποίο καλύπτεται επί του παρόντος από 
τις θεσμοθετημένες υπηρεσίες και τον ιδιωτικό ασφαλιστικό τομέα ή από τον ίδιο τον 
ενδιαφερόμενο,

11. στηρίζει σθεναρά τις προσπάθειες βελτίωσης της γνώσης και της νομοθεσίας περί 
κυκλοφορίας των επαγγελματιών υγείας και κοινωνικής μέριμνας· υπενθυμίζει στην 
Επιτροπή ότι πρέπει να ενσωματωθούν στην οδηγία σχετικά με την αμοιβαία 
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων αποτελεσματικοί μηχανισμοί για την 
ενίσχυση της ασφάλειας των ασθενών,

12. αναγνωρίζει το έργο που επιτελείται για τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού μητρώου 
ιατρών και άλλων επαγγελματιών υγείας και κοινωνικής μέριμνας οι οποίοι έχουν τεθεί 
σε διαθεσιμότητα ή έχουν διαγραφεί λόγω ανικανότητας ή αντιεπαγγελματικής 
συμπεριφοράς· ζητεί τακτικές εκθέσεις προόδου από την Επιτροπή,

13. επισημαίνει τον κίνδυνο «διαρροής εγκεφάλων» από τα νέα κράτη μέλη προς εκείνα που 
προσφέρουν υψηλότερες αποδοχές, και την επακόλουθη απειλή για την επάρκεια και τα 
πρότυπα των συστημάτων υγείας τους· θεωρεί ότι μέτρια επίπεδα κινητικότητας των 
ασθενών μπορούν να λειτουργήσουν ως τροχοπέδη σε τέτοιου είδους μετακινήσεις· 
ενθαρρύνει την έρευνα για τη μελλοντική ζήτηση για επαγγελματίες υγείας και την 
προσφορά μέσω των συστημάτων ανώτερης εκπαίδευσης της ΕΕ,

14. χαιρετίζει τις προσπάθειες δημιουργίας κέντρων αναφοράς και τα πιθανά οφέλη που αυτό 
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συνεπάγεται για τη θεραπευτική αντιμετώπιση σπάνιων ασθενειών,

15. επισημαίνει ότι, σε έρευνα που πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο του Γιορκ σε 
βρετανούς ασθενείς που λαμβάνουν θεραπευτική αγωγή στο εξωτερικό, το 87% των 
ασθενών ανέφερε ως κίνητρο την προοπτική μεγαλύτερης αναμονής για θεραπευτική 
αγωγή στη Βρετανία· ωστόσο, θεωρεί ότι οι ασθενείς, στη μεγάλη τους πλειοψηφία, 
προτιμούν και θα συνεχίσουν να προτιμούν να λαμβάνουν θεραπευτική αγωγή στη χώρα 
τους,

16. χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής για στήριξη της ισχύουσας νομοθεσίας περί 
προστασίας δεδομένων· τονίζει τη σπουδαιότητα της θέσπισης μιας αποτελεσματικής και 
ασφαλούς μεθόδου ανταλλαγής ιστορικών ασθενών μεταξύ των κρατών μελών,

17. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής η οποία περιλαμβάνει το σχέδιο δράσης 
«ηλεκτρονική υγεία», αναγνωρίζοντας ότι οι τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνιών, ιδίως το Διαδίκτυο, μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της πρόσβασης 
σε υπηρεσίες υγείας, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητάς τους, αν και υπάρχει κίνδυνος να αυξηθούν οι ανισότητες εξαιτίας 
του «ψηφιακού χάσματος»· τονίζει την ανάγκη να εφαρμοστούν ποιοτικά κριτήρια για 
τους ιστοτόπους που αφορούν την υγεία,

18. ενθαρρύνει την Επιτροπή να παρακολουθεί την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής κάρτας 
ασφάλισης υγείας στα κράτη μέλη, ώστε να διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη παρέχουν 
στους πολίτες σαφείς και κατανοητές πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας της κάρτας,

19. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης υγείας 
να αποτελέσει τη βάση για την προώθηση μιας κοινής προσέγγισης της ταυτότητας των 
ασθενών και την ανάπτυξη νέων λειτουργιών όπως ο φάκελος επείγουσας ιατρικής 
ανάγκης, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης «ηλεκτρονική Ευρώπη 2005», το οποίο ενέκρινε 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Σεβίλλης,

20. επισημαίνει, ωστόσο, ότι πρέπει να υπάρχει υψηλός βαθμός προστασίας δεδομένων σε 
σχέση με κάθε νέα λειτουργία της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης υγείας, και ότι οι 
φάκελοι που περιέχει και τα στοιχεία που ανταλλάσσουν οι αρμόδιες αρχές πρέπει να 
συνυπολογίζουν τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων,

21. χαιρετίζει τη δημιουργία της ομάδας υψηλού επιπέδου για τις υπηρεσίες υγείας και την 
ιατρική περίθαλψη· ζητεί να παρέχει η Επιτροπή στο Κοινοβούλιο τακτική ενημέρωση 
για τις δραστηριότητες της ομάδας, 

22. θεωρεί ότι η ασφάλεια των ασθενών είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ανάπτυξη 
αποτελεσματικής πολιτικής υγείας στην ΕΕ· αναγνωρίζει την ανάγκη για στενή 
συνεργασία με τη World Alliance for Patient Safety (παγκόσμια ένωση για την ασφάλεια 
των ασθενών) στο πλαίσιο της ΠΟΥ·  ενθαρρύνει σθεναρά την ομάδα υψηλού επιπέδου 
για τις υπηρεσίες υγείας και την ιατρική περίθαλψη να παρουσιάσει προτάσεις για ένα 
κοινοτικό δίκτυο ασφάλειας ασθενών το ταχύτερο δυνατό μέσα στο 2005,  

23. τονίζει ότι πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα υγειονομικής περίθαλψης και 
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ασφάλειας των ασθενών, όταν ενσωματώνονται σε άλλους τομείς πολιτικής· λυπάται για 
την τριβή που υπάρχει ενίοτε ανάμεσα στους στόχους για την εσωτερική αγορά και τους 
στόχους για την υγειονομική περίθαλψη· θεωρεί ότι η υγεία των ευρωπαίων πολιτών 
αποτελεί προϋπόθεση για τις οικονομικές επιδόσεις και την ανταγωνιστικότητα της 
Ευρώπης,

24. θεωρεί αναγκαίο ένα δίκτυο συναφών πληροφοριών, προσιτών σε ασθενείς, 
επαγγελματίες και στελέχη υγείας σε όλη την ΕΕ,

25. συμφωνεί ότι πρέπει να παράσχουμε στους πολίτες μια σαφή επισκόπηση των 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους ως ασθενών όσον αφορά την πρόσβαση στην 
υγειονομική περίθαλψη και την κάλυψη των εξόδων που υφίστανται σε άλλο κράτος 
μέλος,

26. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές για να αποσαφηνίσει θέματα 
όπως «χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση», «συνήθεις πρακτικές» και «συγκρίσιμο 
κόστος»,

27. τονίζει ότι η διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη δεν πρέπει να παρέχεται αυτόματα, 
αλλά μόνο όταν είναι αναγκαίο εξαιτίας προσωρινής αδικαιολόγητης καθυστέρησης στη 
θεραπευτική αγωγή· θεωρεί ότι παραμένει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών η χρήση 
υπηρεσιών οι οποίες καθιστούν περιττή την κινητικότητα ασθενών σε μεγάλη κλίμακα,

28. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι όροι της θεραπευτικής αγωγής δεν 
πρέπει να δημιουργούν διακρίσεις εις βάρος των ασθενών με χαμηλό εισόδημα, ώστε, για 
παράδειγμα, να μην υποχρεούνται να καταβάλλουν το πλήρες κόστος της θεραπευτικής 
αγωγής πριν την κάλυψή του,

29. δίνει εντολή στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή, καθώς και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

La science ne connaît pas de frontière parce que la connaissance appartient à l’humanité et 
que c’est la flamme qui illumine le monde. Λουί Παστέρ, 1876

(Η επιστήμη δεν γνωρίζει σύνορα, γιατί η γνώση ανήκει στην ανθρωπότητα, 
και είναι η φλόγα που φωτίζει τον κόσμο)

Τα νέα δικαιώματα που παρέχει στους ασθενείς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με μια σειρά 
αποφάσεών του είναι, ενδεχομένως, καλά νέα για τους ασθενείς, αλλά προκαλούν μεγάλο 
πονοκέφαλο στους διαχειριζόμενους τον προϋπολογισμό των υπηρεσιών υγείας και στους 
ασφαλιστικούς φορείς. Μέχρι στιγμής, το πρόσταγμα δίνουν τα δικαστήρια και οι πιέσεις των 
ασθενών. Αν αφήσουμε τα δικαστήρια να αποφασίσουν για τις προτεραιότητες πολιτικής και 
δαπανών, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα, παρά μόνο να προετοιμαστεί 
για να πληρώσει βαρύ και απρόβλεπτο τίμημα για κάθε έρευνα ασθενή και νομική 
γνωμοδότηση.

Αυτός δεν είναι τρόπος διακυβέρνησης μιας χώρας, πόσο μάλλον του εγχειρήματος που 
ονομάζεται «νέα Ευρώπη». Στους ψηφοφόρους αρέσει η ιδέα της κινητικότητας των ασθενών 
ως επιλογή· ωστόσο, επιθυμούν και αναμένουν την ανάλογη διαχείριση, ενώ επιθυμούν και 
αναμένουν σωστή καθοδήγηση όσον αφορά την πολιτική και τις διαδικασίες. Ορισμένα 
κράτη μέλη αρέσκονται ίσως να πιστεύουν ότι, αν καθυστερήσουν αρκετά, θα πάψει να 
υφίσταται θέμα, και ότι η παροχή υγειονομικής περίθαλψης είναι αποκλειστική αρμοδιότητα 
των κρατών μελών βάσει των Συνθηκών. Ωστόσο, αυτές ακριβώς οι Συνθήκες εξουσιοδοτούν 
το ΔΕΚ να λαμβάνει αποφάσεις και έχουν κινήσει μια διαδικασία που μπορεί να ενισχύσει 
τους ασθενείς και να βελτιώσει την υγεία των ευρωπαίων πολιτών.

Η απάντηση στα κράτη μέλη που προτιμούν να χρησιμοποιούν οι πολίτες τους τις εθνικές 
υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης είναι να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω υπηρεσίες συνάδουν 
με ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η Ένωση. Ασφαλώς, οι περισσότεροι ασθενείς και οι 
οικογένειές τους θα προτιμούσαν να χρησιμοποιούν τις εθνικές υπηρεσίες· ωστόσο, αν η 
ποιότητα δεν είναι καλή ή η καθυστέρηση είναι αδικαιολόγητη, τουλάχιστον ορισμένοι θα 
είναι διατεθειμένοι να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, γνωρίζοντας ότι τα έξοδα θα καλύψει η 
χώρα τους.

Μετά τις αποφάσεις του ΔΕΚ, χρειάστηκε επειγόντως να συμφωνηθούν οι διαδικασίες που 
αφορούν τους ασθενείς, τους ιατρούς, τις ομάδες υπεράσπισης και στήριξης, τις υπηρεσίες 
υγείας και τους ασφαλιστικούς φορείς. Αυτό οδήγησε στη δημιουργία της ομάδας 
προβληματισμού υψηλού επιπέδου. Η ανακοίνωση που ακολούθησε είναι ευπρόσδεκτη και 
ποιοτική, καθώς επιβεβαιώνει το συνταγματικό πλαίσιο και τα υπαρκτά δικαιώματα που 
αφορούν την κινητικότητα των ασθενών, και περιγράφει τα θέματα και τις διαδικασίες που 
πρέπει να συμφωνηθούν. Ωστόσο, δεν είναι απόλυτα σαφές ότι αναγνωρίζει την ανάγκη 
επείγουσας προώθησής τους, εφόσον οι υποθέσεις δεν αναπεμφθούν στα δικαστήρια. Επίσης, 
δεν είναι σαφές γιατί επετράπη σε άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής να ασχολούνται με τις 
υπηρεσίες υγείας στο σχέδιο γενικής οδηγίας περί υπηρεσιών. Θα ήταν προτιμότερο από τη 
σκοπιά των ασθενών, των επαγγελματιών και των αρμόδιων για τη χάραξη πολιτικής να 
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αντιμετωπιστούν χωριστά και ολοκληρωμένα τα θέματα της κινητικότητας ασθενών και 
επαγγελματιών. 

Για να καταλήξουμε στα βασικά: αν περιμένω να λάβω θεραπευτική αγωγή για μια οδυνηρή, 
δυσάρεστη ή απειλητική για τη ζωή ασθένεια ή διαταραχή, θέλω να γνωρίζω τις επιλογές 
μου. Πού μπορώ να απευθυνθώ; Πώς μπορώ να είμαι σίγουρος για την επαγγελματική 
ικανότητα και τα πρότυπα περίθαλψης και θεραπευτικής αγωγής; Πώς μπορώ να γνωρίζω 
εγώ, η οικογένεια ή ο θεράπων ιατρός μου τι δυνατότητες υπάρχουν σε νοσοκομεία, κλινικές 
ή επαγγελματικά ημερολόγια; Τι έντυπα χρειάζεται να συμπληρώσω, και υπό ποιες 
προϋποθέσεις θα γίνει δεκτή η αίτησή μου; Τι σημαίνει «αδικαιολόγητη καθυστέρηση» στη 
δική μου περίπτωση; Τι χρηματική κάλυψη παρέχεται για την εγχείριση, για άλλα έξοδα 
ιατρικής περίθαλψης, για το ταξίδι και την ανάρρωση, καθώς και για τη συνοδεία ή την 
επίσκεψη της οικογένειάς μου; Αν το κόστος είναι ιδιαίτερα υψηλό, μπορώ να υπερβώ το 
καθορισμένο όριο, και ποιος θα καθορίσει αυτά τα όρια; Υπάρχουν επιπλοκές, αν ταξιδέψω 
εκτός ευρωζώνης ή το αντίστροφο; Τι θα συμβεί, αν κάτι πάει στραβά, ή θέλω να υποβάλω 
μήνυση – ποια θα είναι τα συστήματα υποβολής μήνυσης; Θα δημιουργηθεί πανευρωπαϊκό 
μητρώο επαγγελματιών που έχουν επιδείξει αντιεπαγγελματική συμπεριφορά; Αυτά δεν είναι 
παρά ορισμένα από τα ερωτήματα που θα θέσει ο πολίτης.

Οι διαχειριζόμενοι τον προϋπολογισμό θα ξεκινήσουν από το ερώτημα περί αποζημίωσης σε 
περίπτωση μη προγραμματισμένων εξόδων που θα προκύψουν από αυτήν τη νέα ελευθερία 
των ασθενών, και θα θελήσουν, όπως και οι κυβερνήσεις, να γνωρίζουν πώς θα θέσουν 
τοπικές ή εθνικές προτεραιότητες θεραπευτικής αγωγής, αν αυτές επηρεαστούν απρόβλεπτα 
από ασθενείς που δεν μπορούν να περιμένουν. Η αλήθεια είναι ότι το πιο πιθανό είναι να 
ταξιδέψει σε άλλα κράτη μέλη ελάχιστος αριθμός ασθενών· ότι το κίνητρο αποφυγής ακόμα 
και αυτής της περίπτωσης με τη βελτίωση των προτύπων των εθνικών υπηρεσιών είναι ένα 
πιθανό θετικό αποτέλεσμα· και ότι η ιδέα των πόρων που συνοδεύουν τους ασθενείς δεν είναι 
κακή, εφόσον γίνεται σωστή διαχείριση, όπως ήδη πράττουν πολλές κυβερνήσεις 
διαχειριζόμενες τη μεταφορά ασθενών σε άλλες περιφέρειες υγείας, στον οικειοθελή και 
ιδιωτικό τομέα και μέσω διμερών συμφωνιών με νοσοκομεία άλλων χωρών για τη μείωση 
της λίστας αναμονής.

Η επιτακτική ανάγκη είναι υπαρκτή, όχι όμως και ο φόβος για μεγάλο αριθμό ασθενών ή 
τεράστιο κόστος – εκτός και αν επιτραπεί στα δικαστήρια, αντί για τους πολιτικούς, να 
χαράξουν πολιτική.  


