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COCIR, the European Coordination Committee of the Radiological, Electromedical and Healthcare IT Industry

WYKORZYSTANIE 
POTENCJAŁU EUROPY W 

DZIEDZINIE ZDROWIA
Nadszedł CZAS NA działanie!

Członkowie organizacji COCIR aktywnie angażują 
się w działania mające na celu dostarczanie wysoce 
innowacyjnych technologii. Jednak wsparcie 
polityczne dla zapewnienia szerszego wdrożenia tych 
rozwiązań w całej Unii Europejskiej pozostaje kluczowe.  

TECHNOLOGIE OBRAZOWANIA MEDYCZNEGO są 
niezbędne do dokładnej diagnozy i monitorowania 
skuteczności leczenia. W połączeniu ze sztuczną 
inteligencją (AI) technologie obrazowania mogą 
pomóc w określeniu, gdzie i kiedy należy podjąć 
interwencję.

TECHNOLOGIE RADIOTERAPII stały się niezbędne, 

aby zapobiegać przedwczesnym zgonom i skuteczniej 
leczyć wiele nowotworów, zarówno jako samodzielna 
terapia, jak i w połączeniu z chemioterapią i chirurgią.

CYFROWE TECHNOLOGIE MEDYCZNE umożliwiają np. 
analizę danych na dużą skalę i zastosowanie sztucznej 
inteligencji (AI), co z kolei pozwala przewidywać, 
identyfikować priorytety i identyfikować populacje 
zagrożone, identyfikować priorytety i wspierać personel 
kliniczny w podejmowaniu decyzji i leczeniu.

W kontekście współczesnych systemów opieki 
zdrowotnej starających się zaspokoić popyt na opiekę 
zdrowotną, NADSZEDŁ CZAS NA DZIAŁANIE.
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COCIR  How to join us 
COCIR aisbl    |    Bluepoint Building    |    Boulevard A. Reyerslaan 80    |    1030 Brussels    |    Belgium
Tel  +32 (0)2 706 89 60    |    Email  info@cocir.org    |    www.cocir.org    |    @COCIR

Polski

https://www.cocir.org
http://www.d-nice.be
https://www.cocir.org
https://twitter.com/COCIR


GŁÓWNE REKOMENDACJE COCIR 

DLA PRĘŻNYCH SEKTORÓW TECHNOLOGII 
MEDYCZNEJ I CYFROWEJ W EUROPIE.

1.   WSPARCIE GOSPODARKI I SIŁY ROBOCZEJ W UE POPRZEZ INWESTYCJE 
W BADANIA I INNOWACJE W DZIEDZINIE OPIEKI ZDROWOTNEJ.  
COCIR WZYWA UE DO: 
•  Zwiększenia finansowania i inwestycji w technologie medyczne i cyfrowe w zakresie 

kolejnych wieloletnich ram finansowych. 

•  Inwestowania w cały cykl innowacji, począwszy od badań i innowacji, przez komercjalizację, 
aż po standaryzację i wdrażanie rozwiązań.

•  Włączenia innowacji w dziedzinie opieki zdrowotnej do programów Horizon Europe i Digital 
Europe, a także w ramach polityki spójności.

2.   WDRAŻANIE LEPSZYCH UREGULOWAŃ PRAWNYCH, DZIĘKI KTÓRYM 
RYNEK EUROPEJSKI STANIE SIĘ W PELNI JEDNOLITY.
COCIR WZYWA UE DO: 
•  Czasowego i skutecznego wsparcia w implementacji i egzekucji przepisów w państwach 

członkowskich.

•  Wdrożenia ich w taki sposób, aby wspierały równe szanse producentów.

•  Zapewnienia skutecznego funkcjonowania systemu harmonizacji norm europejskich.

•  Oceny wdrożonych przepisów, czy maja pożądany wpływ.

3.   WZMOCNIENIE HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO W CELU ZAPEWNIENIA 
KONKURENCYJNOŚCI EUROPEJSKIEGO PRZEMYSŁU TECHNOLOGII 
MEDYCZNYCH NA CAŁYM ŚWIECIE.
COCIR WZYWA UE DO: 
•  Prac nad konwergencją w obszarze ram regulacyjnych i procesów na całym świecie.

•  Promowania międzynarodowych standardów w umowach handlowych.

•  Zwiększenia wysiłków majacych na celu negocjacje umów handlowych i umów o 
wzajemnym uznawaniu wyrobów medycznych  na całym świecie.

DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMÓW OPIEKI 
ZDROWOTNEJ.
1.   ZWIĘKSZANIE WYDAJNOŚCI SYSTEMÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZY 

WYKORZYSTANIU ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH, I MODELU 
OPARTEGO NA WARTOŚCI DODANEJ.
COCIR WZYWA UE DO:    
•  Ustanowienia solidnych, skutecznych wskaźników i odpowiednich metodologii oceny 

wielofunkcyjnych technologii medycznych i cyfrowych.

•  Zapewnienia dynamicznego dostępu do rynku i innowacyjnych procesów zamówień 
publicznych, zachęcających do szybkiego wdrażania innowacyjnych technologii 
medycznych i cyfrowych.

2.   OPRACOWYWANIE NOWYCH MODELI MAJĄCYCH NA CELU WSPARCIE 
KOORDYNACJI OPIEKI ZDROWOTNEJ. 
COCIR WZYWA UE DO: 
•  Udzielenia wsparcia państwom członkowskim do opracowania krajowych i regionalnych 

planów działania na rzecz skoordynowanej opieki zdrowotnej. 

•  Zwiększenia inwestycji mających na celu wdrożenie skutecznych projektów koordynowanej 
opieki zdrowotnej.

3.   UWOLNIENIE OGROMNEGO POTENCJAŁU PŁYNĄCEGO Z SZERSZEGO 
WYKORZYSTYWANIA I UDOSTĘPNIANIA DANYCH ZDROWOTNYCH.
COCIR WZYWA UE DO: 
•  Ulepszenia obecnych standardów zdrowia cyfrowego poprzez zdefiniowanie, i wdrożenie 

wspólnego modelu danych, wraz ze standardami i modelami interoperacyjności w razie 
potrzeby.

•  Zapewienia dynamicznego dostępu do rynku i innowacyjnych procesów zamówień 
publicznych, zachęcających do szybkiego wdrażania innowacyjnych technologii 
medycznych i cyfrowych.

•  Harmonizacji wdrażania ram ochrony danych w sektorze zdrowotnym 

•  Zapobiegania hamowaniu innowacji i technologii w wyniku braku równowagi w 
rozwiązaniach regulacyjnych.


