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Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Η πανδημία του κορονοϊού ασκεί πρωτοφανή και ολοένα εντεινόμενη πίεση στα συστήματα υγειονομικής
περίθαλψης σε όλη την ΕΕ. Για την υποστήριξη και την ενθάρρυνση της διασυνοριακής συνεργασίας
μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών στο πλαίσιο της υγειονομικής περίθαλψης, η
Επιτροπή εξέδωσε σήμερα πρακτική καθοδήγηση για τα κράτη μέλη. Η διασυνοριακή συνεργασία μπορεί
να βοηθήσει στην αποσυμφόρηση των υπερβολικά επιβαρημένων νοσοκομείων, με τη μεταφορά
ασθενών με κορονοϊό για θεραπεία σε κράτη μέλη στα οποία υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στα
νοσοκομεία. Η Επιτροπή θα υποστηρίξει επίσης κράτη μέλη ή μη κυβερνητικές οργανώσεις για την
αποστολή ειδικευμένων ομάδων ιατρικού προσωπικού με σκοπό την παροχή συνδρομής διασυνοριακά.

Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, αντιπρόεδρος αρμόδιος για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας,
δήλωσε σχετικά: «Η ενότητα και η αλληλεγγύη της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση
του κορονοϊού. Η διασυνοριακή συνεργασία μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη διάσωση ζωών,
ανακουφίζοντας τις υπερβολικά επιβαρημένες υποδομές υγειονομικής περίθαλψης των κρατών μελών.
Αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη κρίση εδώ και πολλές γενιές, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια
για να απαντήσουμε συλλογικά.»

Η κ. Στέλλα Κυριακίδου, επίτροπος αρμόδια για την υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων, δήλωσε
σχετικά: «Όλοι μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση του κορονοϊού. Η συνεργασία μεταξύ των
κρατών μελών θα αποβεί σωτήρια. Η αλληλεγγύη της ΕΕ πήρε συγκεκριμένη μορφή κατά τις τελευταίες
εβδομάδες, αφού προσφέρθηκε θεραπεία σε ασθενείς γειτονικών χωρών ακόμη και από κράτη που
βρίσκονταν τα ίδια υπό πίεση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει την καλύτερη εικόνα της και, με την
καθοδήγησή μας σήμερα, θέλουμε να ενθαρρύνουμε περισσότερο τη θεραπεία ασθενών σε διασυνοριακό
επίπεδο, την ανάπτυξη περισσότερου προσωπικού υγειονομικής περίθαλψης από χώρες της ΕΕ με πιο
πολλές δυνατότητες σε χώρες που το χρειάζονται περισσότερο. Η αλληλεγγύη σώζει ζωές.»

Οι σημερινές κατευθυντήριες οδηγίες ορίζουν μια πιο συντονισμένη προσέγγιση για τη διασυνοριακή
συνεργασία όσον αφορά την επείγουσα υγειονομική περίθαλψη. Οι κατευθυντήριες οδηγίες
περιγράφουν επίσης την πρόσθετη στήριξη και συνδρομή που θα παρασχεθεί από την Επιτροπή στις
αρχές υγείας των κρατών μελών, ιδίως ως εξής:

Συντονισμός των αιτημάτων συνδρομής για διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη μέσω της
επιτροπής υγειονομικής ασφάλειας, στην οποία ασκεί την προεδρία η Επιτροπή, και μέσω του
συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και αντίδρασης της ΕΕ. Τα αιτήματα αυτά θα μπορούσαν να
αφορούν, για παράδειγμα, θέσεις σε μονάδες εντατικής θεραπείας, θεραπεία και μεταφορά ασθενών
ή ειδικευμένες ομάδες ιατρικού προσωπικού. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τα
αιτήματα αυτά, καθώς και τη βοήθεια που διατίθεται από τα κράτη μέλη.

-

Υποστήριξη των αρχών υγείας που ζητούν συνδρομή μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας
της ΕΕ. Ο μηχανισμός αυτός δίνει τη δυνατότητα στην Επιτροπή να συντονίζει και να
συγχρηματοδοτεί την επείγουσα μεταφορά ασθενών και ειδικευμένων ομάδων ιατρικού
προσωπικού.

-

Πρόβλεψη ρυθμίσεων για τη διασυνοριακή κινητικότητα των ασθενών και εξήγηση των ενεργειών
που πρέπει να γίνουν για την επιστροφή των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης τις οποίες
συνεπάγεται η διασυνοριακή θεραπεία σύμφωνα με τους κανονισμούς περί συντονισμού των
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

-

Ενθάρρυνση της ανάπτυξης ειδικευμένων ομάδων ιατρικού προσωπικού σε διασυνοριακό επίπεδο. Η
Επιτροπή ενθαρρύνει επίσης τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές υγείας να
χρησιμοποιήσουν υφιστάμενες διμερείς και περιφερειακές συμφωνίες και να αποσαφηνίσουν την
αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων όσον αφορά τα ιατρικά επαγγέλματα.

-

Λειτουργία ενός συστήματος στήριξης της κλινικής διαχείρισης για την υποστήριξη των
επαγγελματιών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων και
εμπειρογνωμοσύνης. Το σύστημα παρέχει μια διαδικτυακή πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης, που δίνει τη
δυνατότητα σε κλινικούς γιατρούς να ανταλλάσσουν γνώσεις, να συζητούν και να ανταλλάσσουν

-

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/guidelines_on_eu_emergency_assistance_in_cross-bordercooperationin_heathcare_related_to_the_covid-19_crisis.pdf
https://ec.europa.eu/health/preparedness_response/risk_management/hsc_en
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εμπειρίες σχετικά με κλινικά περιστατικά σε όλη την ΕΕ.*
Επιπλέον, όσον αφορά τη χρηματοδοτική συνδρομή για τη διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα της
υγειονομικής περίθαλψης, η Επιτροπή έχει ήδη διευρύνει το πεδίο του Ταμείου Αλληλεγγύης για την
κάλυψη καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας. Επιπλέον, οι δαπάνες για την υγεία
είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων, ενώ έχει ήδη παρασχεθεί περαιτέρω ευελιξία για
τη μεταφορά κεφαλαίων στο πλαίσιο της συντονισμένης οικονομικής απόκρισης στην έξαρση του
κορονοϊού. Τέλος, θα διατεθεί πρόσθετη στήριξη χάρη στο μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης που
παρουσιάστηκε χθες.

Περισσότερες πληροφορίες
Ειδική ιστοσελίδα της Επιτροπής για την αντίδραση της ΕΕ στην επιδημική έξαρση του κορονοϊού

 * Κλινικοί γιατροί και επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που ενδιαφέρονται για
περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχή στο σύστημα μπορούν να επικοινωνήσουν με τη
διεύθυνση SANTE-COVID-CLINICIANS-NETWORK@ec.europa.eu

Αρμόδιοι επικοινωνίας:
Stefan DE KEERSMAECKER (+32 2 298 46 80)
Darragh CASSIDY (+32 2 298 39 78)

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα
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