és számos rák hatékonyabb kezelésére, nem csak önálló
kezelésként, hanem a kemoterápiával és műtétekkel együtt.

A COCIR tagjai elkötelezik magukat ezek a rendkívül
innovatív technológiák bevezetése mellett; az EU-szerte
történő szélesebb körű felhasználás biztosításának
politikai támogatása azonban továbbra is létfontosságú.
AZ ORVOSI KÉPALKOTÓ TECHNOLÓGIÁK
elengedhetetlenek a pontos diagnózishoz és a kezelés
hatékonyságának nyomon követéséhez. A mesterséges
intelligenciával együtt a képalkotó technológiák segítenek
meghatározni, hogy hol és mikor kell beavatkozni.

A DIGITÁLIS EGÉSZSÉGÜGYI TECHNOLÓGIÁK lehetővé
teszik például a nagyméretű adatelemzések és a
mesterséges intelligencia alkalmazások, amelyek például
ki tudják számítani, rangsorolni és szűrni a veszélyeztetett
lakosságot, meghatározni a prioritásokat és támogatni
a klinikai személyzetet a döntéshozatal helyén vagy az
ápolási ponton.

A SUGÁRTERÁPIÁS TECHNOLÓGIÁK alapvető
jelentőségűvé váltak a korai halálesetek megelőzésére

Mivel az egészségügyi rendszer nem képes a jelenlegi
keresleti igények kielégítésére, ITT AZ IDŐ CSELEKEDNI !

Magyar
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AZ EURÓPA EGÉSZSÉGÜGYÉBEN
REJLŐ LEHETŐSÉGEK
MEGVALÓSÍTÁSA

Itt az ido“ cselekedni!
COCIR, the European Coordination Committee of the Radiological, Electromedical and Healthcare IT Industry

A COCIR ALAPVETŐ AJÁNLÁSAI:

A JOBB EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER ÉRDEKÉBEN
1. A
 Z EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER HATÉKONYSÁGÁNAK FOKOZÁSA
CSÚCSTECHNOLÓGIAI ÉS ÉRTÉK ALAPÚ MEGKÖZELÍTÉSEKKEL.
ENNEK MEGOLDÁSÁRA A COCIR FELKÉRI AZ EU-T, HOGY:
• Hozzon létre robusztus, hatékony mutatókat és megfelelő módszertant a multifunkcionális
orvosi és digitális technológiák értékeléséhez.
• Biztosítsa a dinamikus piacra jutást és az innovatív beszerzési folyamatokat, amelyek
ösztönzik az innovatív orvosi és digitális technológiák gyors bevezetését.

2. Ú
 J EGÉSZSÉGÜGYI MODELLEK KIDOLGOZÁSA AZ INTEGRÁLT
EGÉSZSÉGÜGYI MEGKÖZELÍTÉS TÁMOGATÁSÁRA.
ENNEK MEGOLDÁSÁRA A COCIR FELKÉRI AZ EU-T, HOGY:
• Segítsen és ösztönözze a tagállamokat az integrált gondozás elfogadására vonatkozó
nemzeti és regionális ütemtervek kidolgozásában.
• Ruházzon be a sikeres integrált egészségügyi projektek fellendítésébe.

AZ ORVOSI ÉS DIGITÁLIS TECHNOLÓGIAI
ÁGAZATOK SZÁMÁRA EURÓPÁBAN
1. A
 Z EU GAZDASÁGÁNAK ÉS MUNKAEREJÉNEK TÁMOGATÁSA
AZ EGÉSZSÉGÜGYI KUTATÁSBA ÉS INNOVÁCIÓBA TÖRTÉNŐ
BERUHÁZÁSSAL.
ENNEK MEGOLDÁSÁRA A COCIR FELKÉRI AZ EU-T, HOGY:
• Növelje az orvosi és digitális technológiák finanszírozását és beruházásait a következő
többéves pénzügyi keret alatt.
• Fektessen be a teljes innovációs ciklusba, a kutatástól és az innovációtól kezdve a
kereskedelmen keresztül a szabványosításig és a telepítésig.
• Integrálja az egészségügyi innovációt az Európai Horizont és a Digitális Európa
programokba, valamint a kohéziós politikába.

2. J OBB SZABÁLYOZÁS VÉGREHAJTÁSA, AMELY SÚRLÓDÁSMENTESSÉ ÉS
ZÖKKENŐMENTESSÉ TESZI AZ EGYSÉGES EURÓPAI PIACOT
ENNEK MEGOLDÁSÁRA A COCIR FELKÉRI AZ EU-T, HOGY:

3. A
 Z EGÉSZSÉGÜGYI ADATOK SZÉLESEBB KÖRŰ FELHASZNÁLÁSÁNAK ÉS
MEGOSZTÁSÁNAK HATALMAS LEHETŐSÉGEINEK FELSZABADÍTÁSA.
ENNEK MEGOLDÁSÁRA A COCIR FELKÉRI AZ EU-T, HOGY:
• Fejlessze a digitális egészségügyre vonatkozó jelenlegi szabványokat a megosztott
adatmodell meghatározásával, végrehajtásával és telepítésével, szükség esetén
interoperabilitási szabványokkal és modellekkel.
• Fokozza az érdekelt felek megértését, bizalmát és lelkesedését az adatmegosztás értékében
és az adatokkal kapcsolatos technológiák előnyeiben.
• Harmonizálja az egészségügyi adatvédelmi keret végrehajtását.
• Ne akadályozza az innovációt és a technológiát a szabályozási megközelítések
egyensúlyhiányával.

• Álljon ki a rendeletek hatékony és időben történő megvalósítása és a tagállamokban történő
végrehajtás mellett.
• Vezesse be ezeket oly módon, hogy támogatják a gyártók számára az egyenlő
versenyfeltételeket.
• Biztosítsa az európai szabványok harmonizációs rendszerének hatékonyan működését.
• Becsülje fel, hogy a rendeletek végrehajtásuk során elérik-e a kívánt hatást.

3. A
 NEMZETKÖZI KERESKEDELEM MEGERŐSÍTÉSE AZ
EURÓPAI EGÉSZSÉGÜGYI TECHNOLÓGIAI IPAR GLOBÁLIS
VERSENYKÉPESSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.
ENNEK MEGOLDÁSÁRA A COCIR FELKÉRI AZ EU-T, HOGY:
• Dolgozzon a szabályozási keretek és folyamatok globális összehangolásán
• Segítse elő a nemzetközi szabványok alkalmazását a kereskedelmi megállapodásokban
• Növelje az orvostechnikai eszközök kereskedelméről és kölcsönös elismeréséről szóló
megállapodásokra irányuló globális erőfeszítéseket.

