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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0975/2008, внесена от г-н Killian McLoughlin, с ирландско 
гражданство, от името на Кампания за услуги, свързани с диагностиката и 
лечението на ракови заболявания в Sligo, относно запазване на 
съществуващите услуги за лечение на ракови заболявания в Sligo

1. Резюме на петицията

 Вносителят на петицията критикува наскоро създадена стратегия, приложена от 
ирландското правителство, която до края на 2008 г. ще наложи премахването на 
съществуващите услуги за оценка, диагностика и хирургическо лечение на ракови 
заболявания в северозападния регион на Ирландия. Според вносителя на петицията, 
тези услуги, които до момента се предоставят в многопрофилна болница Sligo, ще 
бъдат предоставяни в болницата на University College Galway. Вносителят на петицията 
счита, че тази мярка е неоправдана, тъй като многопрофилна болница Sligo е 
международно призната за своята работа в областта на диагностиката и лечението на 
раковите заболявания. Освен това той намира за неприемливо това, че гражданите, 
които живеят в северозападна Ирландия, трябва да ходят до Galway за провеждането на 
изследвания, свързани с раковите заболявания. Вносителят на петицията моли 
Европейския парламент да накара ирландското правителство не само да преразгледа 
плана си, но и да въведе радиотерапия и скрининг услуги в Sligo, както е било обещано 
преди и както се препоръчва в насоките на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 28 ноември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Искането на вносителя на петицията засяга запазването на съществуващите и 
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предоставяне на пълни услуги във връзка с ракови заболявания в Sligo за северозападна 
Ирландия.

През октомври 2008 г. вносителите на петицията са се срещнали с Генералния директор 
на Генерална дирекция „Здравеопазване и защита на потребителите“, за да обсъдят тази 
тема. Като последствие от това, е предложено вносителите на петицията да се свържат 
с Генералната дирекция „Регионална политика“ на Европейската комисия във връзка с 
евентуално използване на структурни фондове на ЕС за здравна инфраструктура.

Комисията би желала да повтори, че въпросът за превенция на рака и услуги по 
полагане на грижи във връзка с раковите заболявания попада в сферата на 
компетентност на държавите-членки (член 152 от Договора) и по този начин 
Европейската Комисия не е в позиция да коментира организацията и предоставянето на 
здравни услуги и медицинско лечение в конкретна държава-членка. Ролята на 
Комисията е да подкрепя държавите-членки, като предоставя сравними данни и 
информация и да подкрепя дейности за предотвратяване на влошено здравословно 
състояние въз основа на съществени, определящи здравето фактори (като затлъстяване, 
физическа активност и пушене), както и вторична превенция, включително скрининг за 
рак на гърдата.

Препоръката на Съвета относно онкологичния скрининг, приета единодушно от всички 
министерства на здравеопазването през 2003 г.1, предвижда основни принципи на най-
добрата практика при ранното откриване на рак и приканва всички държави-членки да 
предприемат общи действия за изпълнение на обхващащи населението национални 
програми за онкологичен скрининг за рак на гърдата, на шийката на матката и на 
дебелото черво и ректума. Значимостта на онкологичния скрининг като средство, което 
спомага за доброто здравословно състояние на застаряващото население в Европа, 
също е подчертана в Здравната стратегия на ЕС2.

През декември 2008 г., Европейската комисия прие своя първи Доклад за прилагане на 
Препоръката на Съвета относно онкологичния скрининг3. Докладът насърчава 
държавите-членки да засилят своите усилия за изпълнение на целите, заложени в 
Препоръката. Той предвижда, че трябва да бъдат положени допълнителни усилия за 
прилагане, подобряване и поддържане на високо качество, мерки за обхващащ 
населението скрининг, също така поддържа сътрудничеството между държавите-
членки и други важни заинтересувани лица, включително учени и експерти.

                                               
1 Вж.: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:327:0034:0038:EN:PDF. 
2 Вж.: http://ec.europa.eu/health/ph_overview/strategy/health_strategy_en.htm. 
3 Вж.: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0882:FIN:EN:PDF


