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ΟΔΗΓΙΑ 2011/24/ΕΚ και Ν. 4213/2013
για τα δικαιώματα των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής
υγειονομικής περίθαλψης
ΣΤΟΧΟΙ :
•
Κινητικότητα ασθενών
•
Ίση μεταχείριση
•
Δικαίωμα ελεύθερης παροχής υπηρεσιών
•
Δεν ενθαρρύνονται οι ασθενείς να αναζητούν περίθαλψη
εκτός του κράτους ασφάλισης τους.
•
Δεν υπάρχει παρέμβαση – επέμβαση στα εθνικά συστήματα
κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής περίθαλψης

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1.
Υγειονομική περίθαλψη
2.
Συνταγογράφηση
3.
Χορήγηση – προμήθεια φαρμάκων
Χορήγηση – προμήθεια ιατροτεχνολογικών βοηθημάτων

4.

Ανεξάρτητα από τον τρόπο οργάνωσης, παροχής, χρηματοδότησης
Ανεξάρτητα εάν είναι δημόσια ή ιδιωτική
Δεν υποχρεώνονται τα κράτη μέλη να καλύπτουν έξοδα για υγειονομική
περίθαλψη που αυτά δεν προσφέρουν υγεία – ασφάλεια
ασθενούς
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ :
περιπτώσεις μακροχρόνιας περίθαλψης
κατανομή οργάνων – μοσχευμάτων
εμβολιασμοί
•

•

•
•
•

Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών υγείας

- Παροχή ιατρικών υπηρεσιών ακόμη και μέσω τηλεϊατρικής τις
οποίες θα μπορούσε να είχε λάβει στη χώρα του
με
επιστροφή εξόδων έως του ποσού που θα καταβαλλόταν στη χώρα του
για την ίδια θεραπεία-υπηρεσία.
- Επιπλέον έξοδα και κόστος θα επιβαρύνουν τον ασθενή εκτός εάν η
συγκεκριμένη θεραπεία δεν παρέχεται στη χώρα του, κατόπιν
γνωμάτευσης ειδικού ιατρού.
Δεν αποκλείεται το δικαίωμα προέγκρισης στα κράτη μέλη.
Επιτακτικοί λόγοι γενικού συμφέροντος
- Κίνδυνος περιορισμού εφόσον τα έξοδα θα καλυπτόταν από το
εθνικό σύστημα . Νομολογία ΔΕΕ
Προηγούμενη γνωμάτευση γιατρού για δικαίωμα υγειονομικής
περίθαλψης

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ








Τηλεϊατρική = μείωση οικονομικού κόστους, χρόνου, μετακινήσεων,
ανταλλαγή ιατρικών τεχνικών και απόψεων = εξασφάλισης ίσης πρόσβασης
σε ιατρικές υπηρεσίες = περιορισμός και μείωση ανισοτήτων.
Ανάγκη αυξημένης ασφάλειας, προτύπων ποιότητας, τυποποίησης μεθόδωνπρωτοκόλλων
Σύστημα αποκατάστασης βλαβών των ασθενών – υποβολής παραπόνων
άσκησης ένδικων μέσων κατά τη νομοθεσία του κράτους μέλους θεραπείας
Υποχρέωση των κρατών μελών περί ενημέρωσης (οδηγία 2011/24/ΕΚ)

Εθνικά σημεία επαφής
εξασφάλιση ενημέρωσης από τους παρόχους
Δ/νση Διεθνών Ασφαλιστικών
συνειδητές επιλογές, επιλογές θεραπείας
Σχέσεων ΕΟΠΥΥ - ΠΕΔΥ
διαθεσιμότητα, ποιότητα, ασφάλεια,
Εποπτεία , αξιολόγηση παρόχων
τιμές, τιμολόγια, άδεια, ασφαλιστική
Ενημέρωση και από τα κράτη ασφάλισης κάλυψη για επαγγελματική ευθύνη


Περιορισμοί
για λόγους γενικού συμφέροντος
εφόσον η διατήρηση του δυναμικού
περίθαλψης ή του επιπέδου ιατρικών υπηρεσιών στο έδαφός τους
είναι ουσιαστική για τη δημόσια υγεία

Άρνηση έγκρισης από φορέα παροχών ασθένειας σε
είδος σε περίπτωση που η υγειονομική περίθαλψη μπορεί
να παρασχεθεί στην Ελλάδα εντός ιατρικώς αποδεκτής
προθεσμίας
•

•

Έκδοση ΥΑ για τις εγκεκριμένες πράξεις

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ


•

Ενημέρωση – πληροφόρηση :
εφαρμοστέα η οδηγία 2000/31/ΕΚ για το ηλεκτρονικό εμπόριο –
Εφαρμοστέες οι διατάξεις του ΠΔ 131/2003, Ν. 3418/2005,
αρθ. 8 Ν. 2251/1994, Ν. 3984/2011
Η οδηγία 2011/24/ΕΚ Ρητά εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής
της οδηγίας 2011/83/ΕΚ για τα δικαιώματα των καταναλωτών
στις εξ αποστάσεως υπηρεσίες













Δικαίωμα ελεύθερης εγκατάστασης ή απλής
παροχής υπηρεσιών
Τηλεϊατρική, τηλεδιάγνωση, συνταγογράφηση,
υπηρεσίες εργαστηρίου
Ευθυγράμμιση με νομολογία ΔΕΕ
περιορισμός αρθ. 56 ΣΛΕΕ ελεύθερης
παροχής υπηρεσιών – κινητικότητα ασθενών
Υπέρτερο Γενικό Συμφέρον
περιορισμός
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών όταν υπάρχει
κίνδυνος υπονόμευσης της οικονομικής
ισορροπίας ενός συστήματος κοινωνικής
ασφάλισης.
Όχι μεταφορά δικαιωμάτων κοινωνικής
ασφάλισης
Μη επέμβαση στο δικαίωμα των κρατών μελών
να προσδιορίζουν τις παροχές

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ









Άνοιγμα των συνόρων στην παροχή ιατρικών
υπηρεσιών
Έλλειψη ενημέρωσης των πολιτών
Δωσιδικία και εφαρμοστέο δίκαιο του κράτους
όπου παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες
Ευθύνη των κρατών μελών για την ενημέρωση και
τη λήψη μέτρων για τον έλεγχο των παρόχων
υγείας
ΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ;

