Στο πλαίςιο ενόσ πιο ολοκλθρωμζνου προγράμματοσ παροχισ υγείασ ςτθν Ευρϊπθ, θ
EULAR διοργάνωςε το forum με κζμα τθν «Ενδυνάμωςη τησ πρόςβαςησ αςθενών ςτην
διαςυνοριακή (cross-border) παροχή φροντίδασ και ενίςχυςη τησ κινητικότητασ των
παρόχων υγείασ».
Σκοπόσ τθσ ςυνάντθςθσ αυτισ ιταν θ ανταλλαγι εμπειριϊν, θ ανακάλυψθ των
προκλιςεων και θ διαμόρφωςθ αντίςτοιχων πολιτικϊν ςτον τομζα αυτό, εςτιαςμζνα ςε
κζματα ρευματικϊν και γενικότερα νοςθμάτων του μυοςκελετικοφ. Με τον τρόπο αυτό, θ
EULAR προςπακεί να προαχκοφν τα διλλιματα αλλά και εκείνεσ οι πολιτικζσ ςχετικά με τθν
κατανόθςθ, πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ αςκενϊν με ρευματικά νοςιματα, με επζκταςθ
όμωσ και ςε οικονομικζσ ι κοινωνικζσ πτυχζσ αςκενϊν που αναηθτοφν πρόςβαςθ ςε
διαςυνοριακι παροχι υγείασ. Στόχοσ τζλοσ αποτελεί και θ ανάπτυξθ ςυςτάςεων προσ
αντίςτοιχουσ υπευκφνουσ ( decision makers) τόςο ςε επίπεδο ΕΕ αλλά περιοχισ / ζκνουσ
για τθν καλφτερθ αντιμετϊπιςθ τζτοιων κεμάτων .
Το κζμα τθσ διαςυνοριακισ παροχισ υγείασ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό δεδομζνου ότι για
τθν EULAR αποτελεί μελλοντικό τθσ ςτόχο θ ανάπτυξθ μιασ αγοράσ (single market) ςτο κζμα
τθσ υγείασ και αυτό προχποκζτει δια-επικοινωνία αλλά και ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα
ιατρικισ φροντίδασ ςτθν Ευρϊπθ. Το forum ζγινε υπό τθν προεδρεία του GR Burmester
(πρόεδροσ τθσ EULAR), τθν παρουςία και τα ςχόλια 2 μελϊν του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου
(Hadjigeorgiou, K Kadenbach), τθν παρουςία και ςυμμετοχι του Μ. Κοφλουμα
(αντιπροζδρου τθσ EULAR, αντιπρόςωποσ PARE) κακϊσ και τθν ενεργι παρουςία
αντιπροςϊπων από όλεσ τισ Ρευματολογικζσ εταιρίεσ τθσ Ευρϊπθσ (150 περίπου
ςυμμετζχοντεσ).
Σχετικά με τουσ αςκενείσ που αναηθτοφν ςε άλλθ χϊρα ιατρικι φροντίδα, αρχικά τονίςτθκε
ότι το Λουξεμβοφργο είναι θ χϊρα με τουσ περιςςότερουσ «μετανάςτεσ» αςκενείσ, που
αναηθτοφν ιατρικι φροντίδα κυρίωσ ςε γειτονικά κράτθ (11.000 προ-εγκρίςεισ το τελευταίο
9μθνο). Ζγινε επίςθσ ενθμζρωςθ για:



τθν ςθμαςία των 2 καρτϊν που είναι ιδθ διακζςιμεσ (necessary care / planned
care, θ 2θ χρειάηεται ζγκριςθ) για τουσ αςκενείσ
το γεγονόσ ότι το κόςτοσ για τον «μετανάςτθ» αςκενι είναι το ίδιο ςαν ο αςκενισ
να είναι κάτοικοσ τθσ χϊρασ που ηθτά φροντίδα
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τθ ςθμαςία τθσ ενθμζρωςθσ των αςκενϊν, αφοφ μόνο 1/5 αςκενείσ γνωρίηει
λεπτομζρειεσ
ότι ο βαςικόσ λόγοσ «μετανάςτευςθσ» είναι θ κεραπεία και μετά θ χειρουργικι
αποκατάςταςθ (για τθν 2θ, ςτισ περιςςότερεσ χϊρεσ απαιτείται προ-ζγκριςθ)
το πιο ςυχνό νόςθμα είναι θ ΡΑ και μετά ΣΕΛ, ΟΑ και ΑΣ
τισ ςυχνζσ ανθςυχίεσ των αςκενϊν για το οικονομικό βάροσ
τθν απουςία ξεκάκαρου νομικοφ πλαιςίου

Από τθν κα Τ. Peesto ζγινε ενθμζρωςθ ςχετικά με το e-Health, ζνα πρόγραμμα τθσ ΕΕ
ςχετικά με τθν καταγραφι ςε θλεκτρονικοφσ φακζλουσ του ιατρικοφ ιςτορικοφ των
αςκενϊν, ϊςτε ςε πικανι μετακίνθςθ τουσ:




οι κλινικοί να είναι ενιμεροι, κάτι που κα ενιςχφςει τθν αςφάλεια τουσ
e-ςυνταγογράφιςθ
τθλε-ιατρικι

Η κα Μ Tinelli παρουςίαςε 3 μελζτεσ δθμοςιευμζνεσ ςτο Eurohealth υπογραμμίηοντασ τθ
κζλθςθ των αςκενϊν για διαςυνοριακι υγεία, τθν ανθςυχία τουσ για οικονομικά κζματα
και το ρόλο των GPσ ςτθν ςωςτι ενθμζρωςθ των αςκενϊν αλλά και των φακζλων τουσ
Στο κζμα τθσ κινητικότητας των παρόχων υγείας, (ιατρικό, νοςθλευτικό προςωπικό,
φυςιοκεραπευτζσ κα ) φαίνεται ότι θ χϊρα με τθν μεγαλφτερθ υποδοχι ιατρϊν είναι θ
Νορβθγία και μετά θ Ιρλανδία και το Ηνωμ. Βαςίλειο, ενϊ θ Ρουμανία και θ Ελλάδα είναι
οι χϊρεσ με τθ μεγαλφτερθ «εξαγωγι» ιατρϊν μετά το 2010. Το Ην Βαςίλειο φαίνεται ότι
δεν είναι ςε κζςθ να μπορεί πλζον να απορροφιςει παρόχουσ υγείασ και ιδθ ζχει
ςταματιςει να «ςτρατολογεί» δυναμικό από μθ-ΕΕ χϊρεσ. Γενικά το ιατρικό
μεταναςτευτικό κφμα κινείται από το Νότο προσ τον Βορρά , από τθν ανατολι προσ τθ
Δφςθ και αφορά κυρίωσ γειτονικζσ χϊρεσ .
Τονίςτθκε το κζμα τθσ ελάχιςτθσ εκπαίδευςθσ που οι «μετακινοφμενοι» πάροχοι πρζπει να
ζχουν, αλλά και κζματα όπωσ:




θ επάρκεια γλϊςςασ
θ ςυνεχιηόμενθ εκπαίδευςθ
θ ειλικρίνεια τθσ αναφερόμενθσ εκπαίδευςθσ ι εμπειρίασ

Τζλοσ ςε 4 παράλλθλα workshops αναπτφχκθκαν και ςυηθτικθκαν προβλιματα και
πικανζσ λφςεισ ςχετικά με:





προκλιςεισ και ςτρατθγικζσ
επιλογζσ για αςκενείσ που επικυμοφν τθν
διαςυνοριακι παροχι υγείασ
τθν ανάπτυξθ του e-Health
τθν κινθτικότθτα των επαγγελματιϊν υγείασ
τισ διαφορζσ ςτθν βαςικι παροχι υγείασ ςτθν διαςυνοριακι μορφι τθσ (πχ θ
φυςιοκεραπεία ςτθν Ολλανδία δεν αποηθμιϊνεται από το κράτοσ)
Σ. Ν. Νίκασ
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