
Uniunea Europeană a Sănătății
Care este problema?
Reacția europeană în fața crizei cauzate de COVID-19 ne-a 
arătat un adevăr inconfortabil. Sistemele sanitare ale Europei 
sunt extrem de vulnerabile în fața unor crize sanitare, iar 
Uniunii i-au lipsit puterile necesare pentru a-și ajuta mai 
eficient cetățenii. Măsurile unilaterale luate de statele 
membre pentru a opri răspândirea virusului s-au dovedit nu 
numai ineficiente ci și perturbatoare pentru lanțurile de 
aprovizionare și pentru mobilitatea a milioane de cetățeni 
europeni. Aceste eforturi fragmentate de a adresa 
amenințările transfrontaliere la adresa sănătății au făcut 
statele membre mai vulnerabile, nu mai sigure. 

Am dezvoltat o piață internă comună și cetățenii europeni 
pot lucra și trăi liberi oriunde în UE. Totuși aceștia nu 
beneficiază de aceleași servicii medicale, o uriașă prăpastie 
existând în acest domeniu între statele membre. 

Așadar, avem nevoie de o Uniune a Sănătății pentru a asigura 
un nivel armonizat de acces la servicii medicale, pentru a 
echipa mai bine Uniunea pentru crize sanitare și pentru a 
coopera mai bine în ceea ce privește serviciile medicale 
transfrontaliere dar și serviciile medicale foarte specializate 
precum cele legate de boli rare, tratamente arsurilor grave 
sau transplantul de organe. 

Care sunt soluțiile?
Una dintre lecțiile pandemiei a fost aceea că vulnerabilitatea 
unui sistem sanitar național poate deveni vulnerabilitatea 
întregii Uniuni Europene în eventualitatea unei crize. UE 
trebuie să fie echipată cu o competență autonomă și un 
buget mai consistent în domeniul sănătății, astfel încât 
acțiunile europene să aibă un impact real. 

Introducerea unor standarde minime de calitate a serviciilor 
medicale ar putea fi primul pas în asigurarea unui acces egal 
la tratament medical adecvat pentru toți cetățenii europeni, 
indiferent unde locuiesc, muncesc sau călătoresc în Europa și 
au nevoie de ajutor medical. 

Mai mult, consolidarea serviciilor medicale transfrontaliere ar 
trebui să fie altă prioritate a UE. Noile tehnologii trebuie 
folosite pentru a crește nivelul de digitalizare și 
interconectare a sistemelor naționale de sănătate, facilitând 
transferul de date medicale între statele membre. 

Cooperarea la nivel european în domeniul sănătății ar putea 
salva vieți pentru că ar oferi fiecărui cetățean posibilitatea să 
beneficieze de tratament pentru afecțiuni medicale rare 
precum nevoia de transplant, tratamentul pentru arsuri grave 
și alte boli rare.

Rețeaua Europeană
de Transplant

În acest moment, la nivelul UE nu există cooperare în domeniul 
transplantului și a donațiilor de organe, deși beneficiile punerii în 
comun a resurselor au fost dovedite. Cooperarea în acest domeniu 
a fost limitată la rețele regionale, în afara cadrului UE, în timp ce 

multe state membre au fost lăsate pe dinafară. 

O rețea care să integreze toate statele membre ale UE ar trebui să 
fie astfel creată.
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Cum ar funcționa? 
Afecțiunile medicale rare consumă de obicei o 
mulțime de resurse pentru a fi tratate. Ar fi o risipă 
de resurse ca fiecare stat membru să se ocupe de 
unul singur de fiecare afecțiune în parte. 
A fost dovedit că acordurile transfrontaliere au 
permis sistemelor sanitare din unele țări să se 
specializeze în proceduri speciale (de exemplu, 
transplantul de plămâni în Austria, arsurile severe în 
Belgia etc.). Alte țări pot beneficia de această 
expertiză și pot direcționa resurse spre alte 
proceduri care ar putea fi dezvoltate în beneficiul 
tuturor. Această împărțire a resurselor și a 

competențelor ar trebui să devină o metodă de 
lucru la nivel european atunci când ne confruntăm 
cu afecțiuni rare precum:

nevoia de a avea un transplant de organ - o 
Rețea Europeană de Transplant ar trebui să 
fie creată pentru beneficiul tuturor 
pacienților europeni care au nevoie de un 
transplant; 
tratamentul pacienților cu arsuri severe - 
centre regionale de tratament complex al 
acestor tip de afecțiuni ar trebui create; 
alte tipuri de specializare în tratamentul 
bolilor rare.

 


