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1. Data adoptării de către Comisie: 25.4.2018. Responsabil: (DG Rețele de Comunicare, 

Conținut și Tehnologie) 

2. Denumire document: Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind modalitățile de a face 

posibilă transformarea digitală a serviciilor de sănătate și de asistență în cadrul pieței unice 

digitale, autonomizarea cetățenilor și construirea unei societăți mai sănătoase 

3. Date de identificare: COM(2018)233 

4. Tipul documentului: nelegislativ. Comunicarea nu face trimitere la viitoare propuneri 

legislative, ci cuprinde doar o serie de acțiuni menite să sprijine strategiile statelor membre de 

reformare a sistemelor de sănătate 

5. Stadiul actual: în Parlamentul European, Comisia pentru mediu, sănătate publică și 

siguranța alimentelor este sesizată pe fond, iar pentru aviz au fost sesizate: Comisia pentru 

muncă și afaceri sociale, Comisia pentru industrie, cercetare și energie, Comisia pentru piață 

internă și protecția consumatorului, Comisia pentru afaceri juridice, Comisia pentru libertăți 

civile, justiție și afaceri interne și Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen  

6. Evoluții: la 19 iunie 2018, grupul de lucru privind sănătatea publică din cadrul Comisiei 

pentru mediu, sănătate publică și siguranța alimentelor din Parlamentul European va dezbate 

implicațiile digitalizării și ale volumelor mari de date asupra sectorului sănătății   

 

1. CONTEXT  

 

În mai 2017, Comisia Europeană a publicat o evaluare, la jumătatea perioadei, a punerii în 

aplicare a strategiei privind piața unică digitală. În cadrul acesteia, se arăta că tehnologiile 

digitale pot contribui la îmbunătățirea sănătății oamenilor și pot soluționa dificultățile cu care se 

confruntă sistemele de sănătate. Acestea pot oferi instrumente utile tranziției de la un model de 

asistență medicală bazat pe spitalizare la un model integrat și orientat către pacient, pot 

îmbunătăți accesul la asistență și pot contribui la durabilitatea și la rezistența sistemelor de 

sănătate.  

 

Comisia colaborează cu statele membre pentru a se asigura că cetățenii își pot transfera 

informațiile medicale de bază în mod electronic atunci când beneficiază de tratament în alt stat 

membru și că pot utiliza prescripții electronice pentru obținerea medicamentelor. Acest sistem ar 

trebui să fie funcțional până în 2020, în majoritatea statelor membre.  

 

Tot în cadrul acestei evaluări, Comisia Europeană a reliefat necesitatea unor măsuri în 

domeniul asistenței medicale digitale, în special cu privire la: accesul sigur al cetățenilor la 

dosarele medicale electronice și posibilitatea partajării în străinătate, precum și utilizarea 

prescripțiilor electronice; sprijinirea infrastructurii de date, pentru a dezvolta cercetarea, 

http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=562
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=518
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prevenirea bolilor și asistența medicală personalizată în domenii esențiale, inclusiv privind bolile 

rare, infecțioase și complexe; facilitarea feedbackului și a interacțiunii între pacienți și furnizorii 

de asistență medicală, pentru a sprijini prevenirea și autonomizarea cetățenilor, precum și 

asistența de calitate și orientată către pacient, punându-se accentul pe bolile cronice și pe o mai 

bună înțelegere a rezultatelor din sistemele de sănătate.  

 

În decembrie 2017, Consiliul Uniunii Europene a adoptat concluzii cu privire la sănătatea 

în societatea digitală, invitând statele membre și Comisia Europeană să conlucreze în vederea 

dezvoltării potențialului tehnologiilor digitale în domeniul sănătății și asistenței. Aspectele vizate 

includ: sisteme de informații în domeniul sănătății interoperabile; tehnologiile de consolidare a 

protecției vieții private și a securității datelor; punerea în aplicare a infrastructurii serviciului 

digital e-sănătate; schimbul transfrontalier de date privind sănătatea; platformele și registrele 

comune de boli; instrumentele de cercetare a bolilor rare; prevenirea și controlul amenințărilor 

transfrontaliere grave pentru sănătate; o mai bună utilizare a fondurilor europene; transferul 

bunelor practici și dezvoltarea de indicatori comuni.  

 

La rândul lor, statele membre au cerut sprijinul Comisiei Europene în dezvoltarea și punerea 

în aplicare a infrastructurilor naționale interoperabile pentru schimbul și partajarea de date 

referitoare la sănătate, concentrându-se, în special, pe modelele de asistență medicală primară și 

integrată.  

 

Concluziile Consiliului solicită în mod expres punerea în aplicare a legislației UE privind 

protecția datelor, identificarea electronică și securitatea informației în domeniul sănătății.  

    

Începând cu 25 mai 2018, se aplică regulamentul general privind protecția datelor cu 

caracter personal. Potrivit acestuia, în principiu, este interzisă prelucrarea datelor privind 

sănătatea, însă alineatul (2) al articolului 9 prevede o serie de excepții. De asemenea, statele 

membre pot menține sau introduce condiții suplimentare, inclusiv restricții, în ceea ce privește 

prelucrarea de date genetice, date biometrice sau date privind sănătatea.  

 

De asemenea, în aprilie 2017, au fost adoptate regulamentul privind dispozitivele medicale   

și regulamentul privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro care prevăd 

înființarea unei noi baze de date cuprinzătoare („Eudamed”), la nivelul întregii UE, cu rol în 

dezvoltarea de soluții digitale inovatoare pentru diagnosticare și terapii, precum și în depistarea 

timpurie a problemelor de securitate.   

 

 

2. PREZENTAREA COMUNICĂRII 

 

În 2017 Comisia Europeană a dat publicității un raport privind starea sănătății în UE, în 

cadrul căruia se arată că soluțiile digitale pentru sectorul sănătății și al asistenței pot spori 

bunăstarea a milioane de cetățeni și pot schimba radical modul în care sunt prestate serviciile 

medicale și de asistență către pacienți.  

 

Probleme identificate la nivelul sistemelor de sănătate: îmbătrânirea, multimorbiditatea, 

deficitul de forță de muncă, amenințările din partea bolilor netransmisibile, dar evitabile prin 

prevenție, precum și a bolilor infecțioase.   

 

Comisia constată că digitalizarea ar putea asigura continuitatea asistenței la nivel 

transfrontalier, ar putea contribui la promovarea sănătății și prevenirea bolilor și ar putea sprijini 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14078-2017-INIT/ro/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0745
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0746&from=EN
https://ec.europa.eu/health/state/summary_en
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reforma sistemelor de sănătate și tranziția lor către noi modele de asistență, orientate mai mult 

către nevoile pacienților și nu către furnizorii serviciilor de sănătate.   

 

Amintind faptul că organizarea și furnizarea serviciilor de sănătate și de asistență socială 

sunt de competența statelor membre, Comisia invocă art. 168 TFUE care conferă Uniunii, 

între altele, dreptul de a completa politicile naționale în vederea îmbunătățirii sănătății publice și 

prevenirii bolilor și afecțiunilor umane și de a sprijini cooperarea statelor membre în această 

materie.  

 

Concret, acțiunile statelor membre sunt sprijinite de Comisia Europeană prin finanțare și 

prin acțiuni de promovare a cooperării în materie de politici și a schimbului de bune practici. 

Programul Orizont 2020 a prevăzut pentru cercetarea și inovarea în domeniul sănătății 7,472 

miliarde euro. Totodată, prin mecanismul pentru interconectarea Europei sunt alocate 870 

milioane euro pentru dezvoltarea infrastructurilor serviciilor digitale, în care sunt cuprinse și 

serviciile de e-sănătate și implicit construirea infrastructurii pentru schimbul transfrontalier de 

dosare ale pacienților și de prescripții electronice. 

 

Constatând că utilizarea soluțiilor digitale în domeniul sănătății și al asistenței  variază 

semnificativ între statele membre și între regiuni, Comisia Europeană propune întreprinderea de 

acțiuni suplimentare, justificându-le pe baza unei consultări publice desfășurate în a doua 

jumătate a anului trecut. Consultarea publică a invitat părțile interesate să se pronunțe cu privire 

la accesul și gestionarea transfrontalieră a datelor personale medicale, oportunitatea unei 

exploatări comune a resurselor (infrastructuri digitale, capacități de date), în vederea dezvoltării 

asistenței medicale personalizate, cercetării și prevenirii bolilor, precum și cu privire la măsurile 

de promovare a inovării digitale, care să sprijine interacțiunea dintre pacienți și furnizorii 

serviciilor de sănătate.  

 

Potrivit acestei consultări publice, 93% din respondenți sunt de părere că cetățenii ar trebui 

să-și poată gestiona datele personale medicale, iar 81% dintre aceștia consideră că partajarea 

datelor medicale ar putea fi benefică pentru îmbunătățirea tratamentelor, diagnosticării și 

prevenirii bolilor în UE.  

Cetățenii au arătat în schimb o preocupare deosebită pentru confidențialitatea și securitatea 

datelor, subliniind riscul utilizării abuzive a datelor medicale, al stocării incorecte ori riscuri 

legate de securitatea cibernetică.  

 

Cu privire la accesul cetățenilor la datele medicale, Comisia Europeană subliniază 

necesitatea unui dosar electronic cuprinzător, accesibil indiferent de locul în care se află datele 

și în conformitate cu legislația privind protecția datelor. În acest sens, se impune dezvoltarea 

unui format european de schimb electronic de dosare medicale, dar și a unor metode 

suplimentare eficace pentru a permite utilizarea de informații medicale pentru sănătatea publică 

și pentru cercetare. Finanțarea acestor proiecte se va asigura din programele Orizont 2020 și 

mecanismul pentru interconectarea Europei. La nivel național și regional, fondurile structurale și 

de investiții pot fi orientate către punerea în aplicare a dosarelor medicale electronice 

interoperabile, dar pot fi solicitate și finanțări suplimentare în următorul cadru financiar 

multianual al UE.  

 

Cu privire la îmbunătățirea calității datelor, Comisia intenționează să sprijine punerea în 

comun a resurselor de date ale UE și să faciliteze utilizarea acestora în scopul cercetării și al 

politicii în domeniul sănătății. În acest sens, Comisia vizează conectarea inițiativelor naționale la 

rețelele europene de expertiză științifică și clinică, facilitarea schimbului securizat de date 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/project-funding/cef_en
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/2018_consultation_dsm_en.pdf
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genomice și de alte date medicale între autoritățile din întreaga UE, elaborarea de specificațiilor 

tehnice pentru accesul la datele medicale, testarea aplicațiilor practice ale schimbului 

transfrontalier de date medicale, precum și dezvoltarea de acțiuni-pilot împreună cu asociații 

clinice, autorități naționale competente, organisme de evaluare a tehnologiilor medicale, 

infrastructuri de cercetare, industria, inițiativa privind medicamentele inovatoare și agențiile 

relevante ale UE.  

 

Mobilizarea resurselor va avea loc prin programul Orizont 2020, mecanismul pentru 

interconectarea Europei, dar și printr-o posibilă finanțare suplimentară în următorul cadru 

financiar multianual al UE. Statele membre sunt de asemenea invitate să ofere sprijin financiar 

proiectelor-pilot.  

 

Autonomizarea cetățenilor și dezvoltarea asistenței orientate către pacient s-ar realiza pe 

baza unor soluții inovatoare care ar permite trecerea de la tratarea bolilor la prevenirea lor. 

Această tranziție necesită crearea unor noi modele de asistență, evaluarea continuă a 

tehnologiilor medicale, integrarea promovării și a prevenirii în cadrul asistenței medicale 

primare, stimularea cooperării între furnizorii de asistență medicală și pacienți, utilizarea de 

soluții digitale (dispozitive portabile, aplicații de sănătate mobilă), dar și dezvoltarea 

competențelor necesare în rândul personalului medical.  

 

În vederea celor de mai sus, Comisia Europeană se angajează să faciliteze cooperarea între 

autoritățile regionale și naționale pentru a stimula dezvoltarea sectorului tehnologiilor medicale, 

să ajute statele membre și autoritățile regionale să își dezvolte capacitatea de a participa la 

transformarea digitală a sănătății și a asistenței, să faciliteze oportunitățile de investiții în statele 

membre și în regiuni și să acorde finanțare din programul Orizont 2020 și din al treilea program 

de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății. Nu este exclusă nici finanțarea suplimentară din 

următorul cadru financiar multianual al UE. 

  

Parlamentul European – poziția privind robotica 

 

În contextul măsurilor preconizate de prezenta comunicare, dar și al utilizării inteligenței 

artificiale în testarea de noi produse medicale și furnizarea unui diagnostic mai rapid, se cuvine a 

aminti Rezoluţia Parlamentului European din 16 februarie 2017 conținând recomandări 

adresate Comisiei referitoare la normele de drept civil privind robotica, în cadrul căreia sunt 

abordate chestiuni de etică și răspundere juridică în legătură cu utilizarea roboticii în medicină și 

asistență medicală.  

 

Parlamentul European recunoaște că roboții ar putea îndeplini sarcini automatizate de 

îngrijire și ar putea facilita activitatea asistenților din acest sector, consolidând totodată serviciile 

umane de îngrijire și direcționând mai precis reabilitarea, ceea ce ar permite personalului medical 

și celor responsabili de îngrijiri să dedice mai mult timp diagnosticării și ameliorării planificării 

variantelor de tratament. Însă, înlocuirea factorului uman cu roboți duce la dezumanizarea 

serviciilor medicale și de îngrijire; în pofida potențialului roboticii, oamenii sunt în continuare 

necesari în serviciile de îngrijire, constituind permanent o sursă importantă de interacțiune 

socială.  

 

În acest sens, Parlamentul European  subliniază importanța unei educații, formării și 

pregătirii corespunzătoare a personalului medical, considerând fundamentală respectarea 

principiului autonomiei supravegheate a roboților, conform căruia planificarea inițială a 

tratamentului și decizia finală privind efectuarea acestuia trebuie să aparțină întotdeauna 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/project-funding/cef_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/project-funding/cef_en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0051+0+DOC+XML+V0//RO
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factorului uman. Utilizarea roboților nu trebuie să reducă sau să afecteze relația medic-pacient, ci 

trebuie să le ofere medicilor asistență în diagnosticarea și/sau tratarea pacienților, pentru a reduce 

riscul erorii umane, a crește calitatea vieții și a mări speranța de viață.  

 

În final, Parlamentul solicită Comisiei să prezinte, pe baza articolului 114 TFUE, o propunere 

de directivă privind normele de drept civil în domeniul roboticii. 

 

 

 

 
Mihaela Banu  

18 mai 2018 


