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PRILOGA
k
POROČILU KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU
o izvajanju Direktive 2011/24/EU o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem
zdravstvenem varstvu
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Priloga A – Seznam tehničnih študij v podporo dobremu izvajanju


A best practice based approach to National Contact Point websites: feasibility study (Na
dobri praksi temelječ pristop za spletišča nacionalnih kontaktnih točk: študija izvedljivosti)

Cilj: razviti priporočila glede informacij, ki bi jih morale zagotoviti nacionalne kontaktne točke,
da lahko pacienti v praksi uveljavljajo svoje pravice do čezmejnega zdravstvenega varstva.


Impact of information on patients' choice within the context of the Directive 2011/24/EU
(Vpliv informacij na izbiro pacientov v okviru Direktive 2011/24/EU)

Cilj: ovrednotiti – z vedenjskim pristopom – vpliv zagotavljanja informacij na izbiro pacientov,
da uveljavljajo svoje pravice do zdravljenja v tujini.


The Evaluative Study on the Cross-border Healthcare Directive (Evalvacijska študija o
direktivi o čezmejnem zdravstvenem varstvu)

Cilj: pripraviti temelje za raziskovalno metodologijo za ocenjevanje zagotavljanja informacij
pacientom.


Literature-based approach to defining the concept of healthcare which requires „highly
specialised and cost-intensive medical infrastructure or medical equipment“ (Na literaturi
temelječ pristop k opredelitvi pojma zdravstveno varstvo, pri katerem je potrebna „uporaba
visoko specializirane in drage medicinske infrastrukture ali medicinske opreme“)

Cilj: oceniti, kako je mogoče opredeliti pojem zdravstveno varstvo, pri katerem je potrebna
uporaba visoko specializirane in drage medicinske infrastrukture ali opreme.


Study on better cross-border cooperation for high-cost capital investments in health
(Študija o boljšem čezmejnem sodelovanju za visoke kapitalske naložbe v zdravstvo)

Cilj: izbrati kandidatne naprave (drago in visoko specializirano medicinsko opremo), kadar je
zaradi povečanja učinkovitosti morda priporočljivo čezmejno združevanje virov.


Study on cross-border health services: potential obstacles for healthcare providers (Študija
o čezmejnih zdravstvenih storitvah: morebitne ovire za izvajalce zdravstvenih storitev)

Cilj: analizirati pravne, upravne in druge zahteve po državah, ki lahko predstavljajo ovire za
izvajalce zdravstvenega varstva, ki želijo ponujati svoje storitve v drugi državi članici.


Patients' Rights in the European Union – Mapping Exercise (Pravice pacientov v Evropski
uniji – vzporejanje)

Cilj: zagotoviti primerjalni pregled pravic pacientov, ki trenutno veljajo v državah članicah EU,
na Norveškem in Islandiji.


Study on Cross-Border Cooperation (Študija o čezmejnem sodelovanju)

Cilj: pripraviti pregled projektov v 28 državah članicah EU, državah EGP in Švici, ki jih je v
obdobju 2007–2017 financirala EU, ter zagotoviti vpogled v morebitne prihodnje izzive in
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priložnosti za sodelovanje na področju zdravstvenega varstva za obdobje do leta 2030, pa tudi
predstaviti uspešne poslovne primere za čezmejno sodelovanje.


Study on information provision to patients (Študija o zagotavljanju informacij pacientom)

Cilj: na podlagi temeljite ocene stanja na področju zagotavljanja informacij usposobiti nacionalne
kontaktne točke, da bodo ravnale v skladu z dobro prakso, in strukturirati njihovo sodelovanje.
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Priloga B
Diagram pretoka 1: Mobilnost pacientov s predhodno odobritvijo v Evropi v obdobju 2015–
2017
Država zdravstvenega zavarovanja
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Država zdravljenja

1
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Vrstni red od zgoraj navzdol: Francija, Irska, Luksemburg, Slovaška, Združeno kraljestvo, Italija, Belgija, Danska,
Španija, Ciper, Grčija, Bolgarija, Islandija, Slovenija, Hrvaška, Malta, Romunija, Avstrija, Poljska in Portugalska.
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Vrstni red od zgoraj navzdol: Nemčija, Španija, Češka, Združeno kraljestvo, Belgija, Irska, Luksemburg, Poljska,
Francija, Avstrija, Portugalska, Litva, Italija, Grčija, Ciper, Nizozemska, Madžarska, Latvija, Romunija, Slovenija,
Slovaška, Hrvaška, Finska, Švedska, Danska, Bolgarija, Estonija, Islandija, Malta in Norveška.
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Diagram pretoka 2: Mobilnost pacientov, za katero se ne zahteva predhodna odobritev, v
Evropi v obdobju 2015–2017
Država zdravstvenega zavarovanja
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Država zdravljenja

3
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Vrstni red od zgoraj navzdol: Francija, Danska, Poljska, Norveška, Finska, Slovaška, Švedska, Belgija, Slovenija,
Združeno kraljestvo, Irska, Češka, Romunija, Hrvaška, Italija, Estonija, Litva, Grčija, Islandija, Latvija, Španija, Avstrija,
Bolgarija, Malta in Portugalska.
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Vrstni red od zgoraj navzdol: Španija, Portugalska, Belgija, Nemčija, Češka, Luksemburg, Italija, Poljska, Estonija,
Švedska, Grčija, Madžarska, Avstrija, Nizozemska, Združeno kraljestvo, Hrvaška, Francija, Romunija, Bolgarija, Finska,
Danska, Litva, Irska, Ciper, Malta, Norveška, Slovenija, Latvija, Slovaška in Islandija.
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