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Anexa A – Lista studiilor tehnice în sprijinul bunei puneri în aplicare 

 O abordare bazată pe cele mai bune practici pentru site-urile punctelor naționale de 

contact: studiu de fezabilitate 

Obiectiv: Elaborarea de recomandări privind informațiile care ar trebui furnizate de punctele 

naționale de contact pentru a permite pacienților să își exercite drepturile la asistență medicală 

transfrontalieră. 

 Impactul informațiilor asupra posibilității de alegere a pacienților în contextul Directivei 

2011/24/UE 

Obiectiv: Evaluare – utilizând o abordare comportamentală – a impactului furnizării de informații 

asupra posibilității pacienților de a alege să își exercite dreptul de a fi tratați în străinătate. 

 Studiul de evaluare referitor la Directiva privind asistența medicală transfrontalieră 

Obiectiv: Punerea bazelor pentru o metodologie de cercetare pentru evaluarea furnizării de 

informații pacienților. 

 Abordarea bazată pe literatura de specialitate pentru definirea conceptului de asistență 

medicală care necesită „o infrastructură sau un echipament medical foarte specializat și 

costisitor”  

Obiectiv: Evaluarea modului în care poate fi definit conceptul de asistență medicală care necesită 

o infrastructură sau un echipament medical foarte specializat și costisitor. 

 Studiul privind o mai bună cooperare transfrontalieră pentru investiții de capital cu costuri 

ridicate în domeniul sănătății 

Obiectiv: Selectarea dispozitivelor candidate (echipamente medicale foarte specializate și 

costisitoare) în cazul cărora se poate recomanda combinarea resurselor transfrontaliere în vederea 

creșterii eficienței. 

 Studiul privind serviciile medicale transfrontaliere: obstacole potențiale pentru furnizorii 

de asistență medicală 

Obiectiv: Analiza cerințelor legale, administrative și a altor cerințe pe țări care ar putea constitui 

bariere pentru furnizorii de servicii medicale care doresc să își ofere serviciile într-un alt stat 

membru.  

 Drepturile pacienților în Uniunea Europeană – Exercițiu de cartografiere 

Obiectiv: Furnizarea unei prezentări generale comparative a drepturilor pacienților existente în 

prezent în statele membre ale UE, Norvegia și Islanda.  

 Studiul privind cooperarea transfrontalieră 

Obiectiv: Cartografierea proiectelor finanțate de UE în perioada 2007-2017 în 28 de state membre 

ale UE, în țările SEE și în Elveția și prezentarea unei perspective asupra posibilelor viitoare 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/cross_border_care/docs/pwc_national_contact_points_website_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/cross_border_care/docs/pwc_national_contact_points_website_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/cross_border_care/docs/cbhc_information_patientschoice_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/cross_border_care/docs/cbhc_information_patientschoice_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/cross_border_care/docs/2015_evaluative_study_frep_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/cross_border_care/docs/ecorys_frep_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/cross_border_care/docs/ecorys_frep_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/cross_border_care/docs/ecorys_frep_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/cross_border_care/docs/hci_frep_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/cross_border_care/docs/hci_frep_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/cross_border_care/docs/potentialobstacles_cbhcprovision_frep_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/cross_border_care/docs/potentialobstacles_cbhcprovision_frep_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/cross_border_care/docs/2018_mapping_patientsrights_frep_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/cross_border_care/docs/2018_crossbordercooperation_frep_en.pdf
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provocări și oportunități de cooperare în domeniul asistenței medicale pentru perioada până în 

anul 2030, precum și prezentarea unor cazuri de afaceri de succes pentru colaborare 

transfrontalieră.  

 Studiul privind furnizarea de informații pacienților 

Obiectiv: Instruirea punctelor naționale de contact în ceea ce privește bunele practici și 

structurarea cooperării acestora, pe baza unei evaluări aprofundate a situației actuale a furnizării 

de informații. 

https://ec.europa.eu/health/cross_border_care/key_documents_en
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Anexa B 

Harta fluxurilor 1: Mobilitatea pacienților cu autorizare prealabilă în Europa în perioada 

2015-2017 

Țara de afiliere
1
       Țara de tratament

2
 

 

                                                            
1 Ordine de sus în jos: Franța, Irlanda, Luxemburg, Slovacia, Regatul Unit, Italia, Belgia, Danemarca, Spania, Cipru, 
Grecia, Bulgaria, Islanda, Slovenia, Croația, Malta, România, Austria, Polonia, Portugalia. 
2 Ordine de sus în jos: Germania, Spania, Republica Cehă, Regatul Unit, Belgia, Irlanda, Luxemburg, Polonia, Franța, 
Austria, Portugalia, Lituania, Italia, Grecia, Cipru, Țările de Jos, Ungaria, Letonia, România, Slovenia, Slovacia, Croația, 
Finlanda, Suedia, Danemarca, Bulgaria, Estonia, Islanda, Malta, Norvegia. 
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Harta fluxurilor 2: Mobilitatea pacienților care nu necesită autorizare prealabilă în Europa 

în perioada 2015-2017 

Țara de afiliere
3
            Țara de tratament

4
 

 

                                                            
3 Ordine de sus în jos: Franța, Danemarca, Polonia, Norvegia, Finlanda, Slovacia, Suedia, Belgia, Slovenia, Regatul 
Unit, Irlanda, Republica Cehă, România, Croația, Italia, Estonia, Lituania, Grecia, Islanda, Letonia, Spania, Austria, 
Bulgaria, Malta, Portugalia. 
4 Ordine de sus în jos: Spania, Portugalia, Belgia, Germania, Republica Cehă, Luxemburg, Italia, Polonia, Estonia, 
Suedia, Grecia, Ungaria, Austria, Olanda, Regatul Unit, Croația, Franța, România, Bulgaria, Finlanda, Danemarca, 
Lituania, Irlanda, Cipru, Malta, Norvegia, Slovenia, Letonia, Slovacia, Islanda. 


