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propuneri pentru o
Uniune a Sănătății
puternică

Răspunsul european la criza COVID-19 ne-a arătat
un adevăr inconfortabil. Sistemele de sănătate
ale Europei sunt extrem de vulnerabile la crizele
sanitare, iar Uniunea nu a avut competențele
necesare pentru a-și ajuta mai bine cetățenii.
Eforturile fragmentate de combatere a pandemiei
au făcut statele membre, în mod colectiv, mai
vulnerabile.

arătat că peste două treimi dintre cetățeni sunt în
favoarea unei mai bune cooperări la nivelul Uniunii
în ceea ce privește sănătatea. O politică comună
de sănătate reprezintă al treilea cel mai frecvent
răspuns atunci când cetățeni sunt întrebați ce
schimbări utile ar trebui să aducă Conferința privind
Viitorul Europei.

Conferința ne oferă oportunitatea de a construi o
Cetățenii europeni doresc mai multe competențe Uniune a Sănătății pe piloni solizi, iar mai jos sunt
la nivelul UE pentru a face față problemelor de cele 5 propuneri ale mele care pot sta în centrul
sănătate și crizelor viitoare. Multiple sondaje au cooperării în domeniul sănătății pentru întreaga UE.

I. Standarde minime de calitate
în sănătate în întreaga UE
Care e problema?
Deși am dezvoltat o piață internă comună și
cetățenii europeni pot lucra și trăi liber în UE, ei nu
se bucură de același acces la servicii de sănătate
din cauza unui decalaj mare în acest domeniu între
statele membre.
În 2017, peste 1 milion de persoane din UE au murit
prematur din cauza bolilor și rănilor care ar fi putut
fi prevenite sau tratate dacă ar fi existat politici
de sănătate publică sau asistență medicală mai
eficiente. Dintre aceste decese, puțin mai mult de
o treime (372 000 sau aproximativ 36%) au fost
considerate tratabile prin intervenții medicale mai
eficiente și mai oportune.
Rata mortalității din cauze tratabile a fost de
aproximativ trei ori mai mică în unele țări din vestul
și nordul Europei, cum ar fi Franța, Olanda, Spania,
Suedia și Italia, decât în țările din Europa Centrală și
de Est precum România, Letonia, Bulgaria și Lituania.

În plus, în Uniunea Europeană, se estimează că
inegalitățile în domeniul sănătății costă 980
de miliarde de euro pe an, sau 9,4% din PIB-ul
european. O reducere cu 50% a decalajelor ar oferi
beneficii semnificative tuturor statelor membre.

Standardele minime în domeniul sănătății
în întreaga UE au fost solicitate atât de
cetățeni, cât și de ONG-uri pe Platforma
digitală a Conferinței, precum și în panelurile
cetățenilor. Una dintre ideile care solicită
standarde minime este printre cele mai
susținute în secțiunea Sănătate a Platformei
Digitale. În plus, asociațiile de pacienți au
cerut de mult timp standarde de bază în
diferite servicii medicale din UE.

Ce propun?
Introducerea unor standarde minime de calitate
pentru sănătate ar putea fi primul pas în asigurarea
accesului egal la un tratament medical adecvat
pentru toți cetățenii europeni, indiferent de locul
în care locuiesc, lucrează sau călătoresc în Europa
și au nevoie de ajutor medical.

stabilite prin legislația UE pentru a fi raportate
de statele membre Comisiei Europene în mod
regulat. Utilizând cadrul Semestrului European,
recomandări pentru îmbunătățirea calității
serviciilor medicale ar putea fi puse la dispoziție
tuturor statelor membre. Recomandările ar trebui
să fie urmate de o alocare substanțială de resurse
Acest lucru ar putea presupune introducerea din bugetul UE, pentru a ajuta statele membre
unui set de criterii comune care urmează să fie să-și îmbunătățească sistemele de sănătate.

II. O listă a medicamentelor esențiale
la nivelul UE completată de garanții
de furnizare
Care e problema?
Lipsa de medicamente, care afectează atât medicale și să se asigure că medicamentele
medicamentele esențiale care salvează vieți, cât esențiale sunt produse în Europa și, de asemenea,
și cele de uz comun, a reprezentat o problemă în distribuite în mod echitabil în întreaga Uniune.
creștere în UE în ultimii ani, cu o prevalență acută
în statele membre situate în Europa de Est. Riscul
de întrerupere a aprovizionării cu medicamente
către pacienți a devenit deosebit de mare pe
fondul pandemiei de coronavirus.
Impactul penuriei de medicamente este resimțit
de mai multe grupuri de oameni – în primul rând
de pacienți, dar și de personalul medical sau de
farmaciști – a căror sănătate sau muncă de zi cu
zi sunt personal afectate. Pentru medicamentele
fără alternativă terapeutică, penuria poate duce
la spitalizare prelungită, întârzieri și anulări ale
procedurilor medicale, tratament ineficient și
creșterea incidenței efectelor adverse.
UE a promis că va asigura accesul pacienților la
medicamente la prețuri accesibile, va aborda
nevoile medicale nesatisfăcute, va îmbunătăți
lanțul de aprovizionare diversificat și sigur și va
aborda penuria de medicamente prin Strategia
farmaceutică pentru Europa a Comisiei Europene,
adoptată în 2020. Cu toate acestea, nu s-au
făcut multe, de la adoptarea strategiei, pentru a
răspunde preocupărilor de mai sus.
Accesul la medicamentele esențiale este o grijă
pentru cetățenii europeni, grijă ce a devenit și
mai importantă în timpul pandemiei. Această
preocupare s-a tradus în propuneri privind
Platforma digitală care solicită UE să facă achiziții
comune, stocuri de medicamente și produse

Ce propun?
Un pas important în asigurarea accesului la
medicamente care salvează vieți pentru toți
cetățenii europeni ar trebui să fie adoptarea unei
Liste de medicamente esențiale a Uniunii Europene.

Uniunea a demonstrat, prin achiziția de vaccinuri
împotriva COVID-19, că are mijloacele și puterea
de negociere pentru a oferi acces la un produs
farmaceutic foarte cerut pe piață. Ar trebui să
folosim această capacitate și pentru alte
În prezent, o astfel de listă nu există la nivelul UE. În medicamente, pentru a ne asigura că niciun
schimb, OMS are o listă de medicamente esențiale cetățean din UE nu rămâne fără acces la
pentru Europa. În plus, unele state membre au medicamentele esențiale.
propria lor listă de medicamente esențiale.
Mai mult, strategia industrială a Uniunii Europene
UE, prin Agenția Europeană pentru Medicamente, ar trebuie să acorde o atenție specială industriei
ar trebui să pregătească o astfel de listă și să o farmaceutice, care, după cum cer mulți cetățeni,
utilizeze ca bază pentru a garanta disponibilitatea ar trebui să producă cât mai multe dintre
medicamentelor pentru toți cetățenii prin:
medicamentele esențiale. Conceptul de autonomie
strategică a UE ar trebui să fie implementat și în
• negocieri comune privind prețurile;
sectorul sănătății.
• achiziții comune;
• stabilirea de stocuri pentru situații de urgență;
• instituirea unui mecanism european de
monitorizare a disponibilității medicamentelor
• asigurarea faptului că producția de
medicamente esențiale se face pe cât posibil
în Uniunea Europeană.

III. Construirea unei rețele UE pentru
transplanturi de organe și pentru
tratamente specializate
Care e problema?
În prezent, nu există la nivelul UE cooperare în ceea
ce privește transplantul sau donarea de organe,
deși beneficiile punerii în comun a resurselor în
acest domeniu au fost dovedite. Cooperarea în
acest domeniu a fost limitată la rețelele regionale,
în afara cadrului UE, în timp ce multe state membre
sunt excluse. Încă se întâmplă că cetățenii UE să nu
poată beneficia de tratamentul de care au nevoie
pentru a supraviețui, deoarece statul membru
în care s-au născut nu aparține niciunei rețele
regionale.
Acest lucru este valabil și pentru alte tratamente
foarte specializate, cum ar fi tratamentul pacienților
cu arsuri severe. Multe sisteme de sănătate din UE
au probleme în a gestiona astfel de tratamente
și adesea rezultatele pacienților sunt afectate de
lipsa unui tratament de calitate.

Necesitatea de a îmbunătăți îngrijirea
pacienților care au nevoie de transplanturi
este prezentă pe Platforma Digitală a
Conferinței. Cetăţenii cer un sistem european
unificat de transplant şi posibilitatea ca
pacienţii europeni să aleagă dintre centrele
de transplant în care doresc să primească
îngrijiri de transplant.

Ce propun?
Cooperarea transfrontalieră la nivel european
ar putea salva vieți, oferind fiecărui cetățean
european șansa de a beneficia de tratament
pentru afecțiuni medicale rare, cum ar fi nevoia
de transplant de organe, tratamentul pentru arsuri
grave sau alte boli rare.

medicale din întreaga Europă. Acestea urmăresc
să faciliteze discuțiile despre boli și afecțiuni
complexe sau rare care necesită un tratament
foarte specializat.
24 de rețele europene de referință lucrează
acum pe o serie de probleme tematice, printre
care tulburări osoase, cancer pediatric și
imunodeficiență. Cu toate acestea, nu există
ERN pentru transplantul de organe sau pentru
tratamentul arsurilor severe. Aceste probleme
tematice ar trebui adăugate la lista ERN-urilor.

S-a dovedit că acordurile transfrontaliere au
permis unor țări să se specializeze și să devină
mai eficiente în proceduri specifice (de exemplu,
transplanturi de plămâni în Austria, arsuri grave în
Belgia etc), făcând astfel mai ușor pentru alte țări
să beneficieze de această expertiză pe de o parte
și să redirecționeze resurse către alte proceduri În plus, ERN-urile ar trebui să fie mai bine finanțate
care ar putea beneficia tuturor pe de altă parte.
prin bugetul UE și ar trebui să constituie baza
pentru dezvoltarea rețelelor de îngrijire medicală
Rețelele europene de referință (ERN-uri) sunt pentru tratamente de înaltă specializare.
rețele virtuale care implică furnizori de servicii

IV. Un plan de acțiune al UE pentru
bolile rare
Care e problema?
Bolile rare se caracterizează printr-o mare diversitate Propunerile de acțiune rapidă a UE cu privire la
de simptome care variază nu numai de la boală la bolile rare au ajuns pe Platforma digitală, unde
boală, ci și între pacienții care suferă de aceeași boală. cetățenii solicită un Spital European pentru Boli
Rare. Acțiunea europeană comună este văzută ca
Bolile rare afectează în prezent între 3,5% - 5,9% o soluție și de cea mai mare asociație de pacienți
din populația lumii și se estimează că peste 30 de cu boli rare, EURORDIS.
milioane de oameni în Europa. 70% dintre bolile
rare afectează copiii, iar 72% dintre bolile rare sunt
genetice, astfel afectând și generațiile viitoare.

Ce propun?

Aceste boli sunt adesea debilitante, duc frecvent
la moarte prematură și au un impact uriaș asupra
vieții de zi cu zi. Persoanele care trăiesc cu o boală
rară raportează, de asemenea, că experiența lor de
îngrijire este mai proastă decât cele care trăiesc cu
alte boli cronice.

Pentru a ne asigura că niciun cetățean european
cu o boală rară nu este lăsat în urmă, avem nevoie
de un Plan de acțiune al UE pentru boli rare. Ar
trebui să punem în comun resursele la nivelul UE
pentru a ne asigura că diagnosticul și tratamentul
sunt disponibile pentru o gamă largă de boli rare și
câți mai mulți pacienți.

În prezent, nu există o strategie globală pentru
bolile rare la nivel european. Natura bolilor rare care afectează mai puțin de 1 din 2000 de persoane,
existând peste 6000 de boli diferite - cere ca,
pentru cel mai bun tratament posibil, experții în
cercetare din Europa să colaboreze.

Un plan comun va alinia statele membre către
aceleași obiective măsurabile pentru a îmbunătăți
în cele din urmă șansele de supraviețuire, calitatea
vieții și incluziunea socială pentru pacienții care
suferă cel mai adesea fără a fi diagnosticați.

Singura acțiune a UE privind bolile rare a fost o
recomandare a Consiliului din 2009, care a stat la
baza elaborării planurilor și strategiilor naționale
privind bolile rare în 23 de țări din Europa.
După cum a arătat un sondaj realizat cu 4000 de
persoane care trăiesc cu o boală rară, acest lucru
nu mai este suficient, trebuie luate mai multe
măsuri la nivelul UE. Peste 79% dintre respondenți
au spus că nu se așteaptă să se vindece de boala
lor în următorul deceniu. Pe de altă parte, peste
80% dintre ei au fost dew acord că îmbunătățirea
coordonării asistenței medicale ar putea fi o soluție
pentru situația lor dificilă.

V. Extinderea planului european
de combatere a cancerului la bolile
cardiovasculare și la bolile mintale
Pe măsură ce ne îndreptăm către o competență a UE în materie de sănătate, este important să dăm dovadă
de ambiție și să abordăm problemele de sănătate care afectează cel mai mult viața cetățenilor europeni.
Crearea unor planuri de acțiune similare cu Planul european de combatere a cancerului pentru alte boli, cum
ar fi problemele cardiovasculare sau de sănătate mintală, le va arăta cetățenilor că Europa pune sănătatea
lor în fruntea priorităților sale pentru o lume post pandemie.

1. Boli cardiovasculare
Care e problema?
Bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză
a mortalității în aproape toate statele membre
ale UE, reprezentând aproximativ 1,7 milioane de
decese și 37% din toate decesele din țările UE
în 2017. De asemenea, vedem un decalaj mare în
ratele mortalității între țări. De exemplu, pentru
mortalitatea prin accident vascular cerebral,
incidența e aproximativ de trei până la patru ori
mai mari decât media UE în Bulgaria, România și
Letonia. Acest lucru are costuri economice majore,
precum și costuri umane pentru UE. Costul bolilor
circulatorii pentru economia UE a fost estimat la
210 miliarde de euro în 2015.

cardiovasculară este cel mai bine descrisă ca o
boală socială. Ca atare, o reglementare eficientă
și intervenții la nivelul populației sunt necesare
pentru a o preveni. De asemenea, sunt necesare
îmbunătățiri în îngrijirea și tratamentul pacienților
care suferă de boli cardiovasculare.

Mai multe organizații din Europa cer UE să ia
măsuri ambițioase și urgente pentru a aborda
povara bolilor cardiovasculare, în special în
contextul legăturii mortale dintre COVID-19 și
bolile cardiovasculare. În plus, în contextul unei
competențe sporite a UE în materie de sănătate,
abordarea unei boli care ia viețile atâtor cetățeni
Din cauza amplorii bolii și a numeroșilor factori europeni este o problemă pe care trebuie să o
de risc și determinanți ai stilului de viață, boala abordăm în mod direct.

Ce propun?
Pe baza modelului Planului european de combatere
a cancerului, UE ar trebui să creeze un plan dedicat
combaterii bolilor cardiovasculare.
Acesta poate fi structurat în jurul a patru domenii
cheie de acțiune:
•
•
•
•

Prioritizarea prevenirii bolilor cardiovasculare
care pot fi evitate
Sprijinirea cercetării
Îmbunătățire diagnostic și tratament
Îmbunătățirea calității vieții pacienților cu boli
cardiovasculare

2. Sănătate mintală
Care e problema?
Criza Covid-19 a avut un impact semnificativ
asupra problemelor de sănătate mintală din UE.
În special în rândul tinerilor, anxietatea și depresia
au crescut dramatic. Înrăutățirea sănătății mintale
poate fi atribuită perturbărilor serviciilor de
sănătate mintală, impactului amplu al închiderii
școlilor și crizei pieței muncii care îi afectează în
mod disproporționat pe tineri.
Povara tulburărilor mintale este legată de
prevalența ridicată a problemelor de sănătate
mintală, care în majoritatea cazurilor apar devreme
în viață. Din păcate, aproximativ jumătate dintre
persoanele cu probleme de sănătate mintală nu
primesc tratamente bazate pe dovezi.
Costurile financiare ale tulburărilor mintale, inclusiv
costurile medicale directe, precum și costurile
indirecte prin îngrijire și productivitate pierdută,
sunt estimate la peste 450 de miliarde de euro pe
an în UE.

Sănătatea mintală a devenit o preocupare
pentru tot mai mulți cetățeni din UE.
În Platforma digitală există mai multe
propuneri de salvgardare a sănătății mintale
la nivelul UE prin realizarea de campanii de
promovare a serviciilor de îngrijire a sănătății
mintale și combaterea epuizării, stresului și
depresiei cu o strategie la nivelul UE.

Ce propun?
Uniunea Europeană trebuie să abordeze în mod
direct problemele de sănătate mintală. Trebuie
să dea dovadă de ambiție și să îmbunătățească
accesul la serviciile de sănătate mintală pentru toți
cetățenii săi, cu un accent special pe tineri, având
în vedere vulnerabilitatea crescută a acestora.
UE trebuie să dea dovadă de ambiție și să creeze
un plan de acțiune al UE dedicat îmbunătățirii
sănătății mintale a cetățenilor prin care să sprijine
statele membre în îmbunătățirea serviciilor de
sănătate mintală. În plus, ceea ce trebuie să facem
este să avem o abordare „Sănătate mintală în toate

politicile” care să promoveze sănătatea mintală și
bunăstarea populației prin inițierea și facilitarea
acțiunilor în diferite domenii de politică publică
non-sănătate. O abordare de tip „Sănătatea
mintală în toate politicile” ‘ subliniază impactul
politicilor publice asupra factorilor determinanți
ai sănătății mintale, se străduiește să reducă
inegalitățile în domeniul sănătății mintale, își
propune să evidențieze oportunitățile oferite de
sănătatea mintală diferitelor domenii de politică
și consolidează responsabilitatea factorilor de
decizie pentru impactul asupra sănătății mintale.

