
CM\777654EL.doc PE423.686

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Αναφορών

20.03.2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0975/2008, του κ. Killian McLoughlin, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Campaign for Cancer Services in Sligo», σχετικά με τη διατήρηση 
των υφιστάμενων υπηρεσιών περίθαλψης καρκινοπαθών στο Sligo

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επικρίνει την πρόσφατη στρατηγική της ιρλανδικής κυβέρνησης, βάσει της 
οποίας θα καταργηθούν οι υφιστάμενες υπηρεσίες αξιολόγησης, διάγνωσης και χειρουργικής 
του καρκίνου από το βορειοδυτικό τμήμα της Ιρλανδίας έως το τέλος του 2008. Σύμφωνα με 
τον αναφέροντα, οι υπηρεσίες αυτές, που μέχρι τώρα διατίθενται στο Γενικό Νοσοκομείο του 
Sligo, θα παρέχονται στο Galway, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Galway. Ο 
αναφέρων θεωρεί ότι αυτό το μέτρο είναι αδικαιολόγητο, καθώς το Γενικό Νοσοκομείο του 
Sligo επρόκειτο να αναγνωριστεί διεθνώς για το έργο του στον καρκίνο. Επιπλέον, θεωρεί 
απαράδεκτο το γεγονός ότι πολίτες που διαμένουν στη βορειοδυτική Ιρλανδία θα 
αναγκάζονται να πηγαίνουν στο Galway για να πραγματοποιήσουν εξετάσεις σχετικές με τον 
καρκίνο. Ο αναφέρων καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσει από την ιρλανδική 
κυβέρνηση όχι μόνο να αναθεωρήσει τα σχέδιά της, αλλά και να συστήσει υπηρεσίες 
ακτινοθεραπείας και προσυμπτωματικού ελέγχου στο Sligo, όπως είχε υποσχεθεί στο 
παρελθόν και όπως συνιστάται σύμφωνα με τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Νοεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Το αίτημα των αναφερόντων αφορά τη διατήρηση των υφιστάμενων υπηρεσιών πλήρους 
υγειονομικής περίθαλψης και την παροχή αυτών στο Sligo στη βορειοδυτική Ιρλανδία.
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Τον Οκτώβριο του 2008 οι αναφέροντες συνάντησαν τον γενικό διευθυντή Υγείας και 
Καταναλωτών για να συζητήσουν το εν λόγω θέμα. Ως συνέχεια, προτάθηκε οι αναφέροντες 
να έλθουν σε επαφή με τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής σχετικά με την πιθανή χρήση των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ για υποδομές 
υγείας.

Η Επιτροπή θα ήθελε να επαναλάβει ότι το θέμα της πρόληψης του καρκίνου και των 
υπηρεσιών περίθαλψης εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητας των κρατών μελών (άρθρο 152 της 
Συνθήκης), και συνεπώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι σε θέση να σχολιάσει την 
οργάνωση και την παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και ιατρικής αγωγής σε ένα 
συγκεκριμένο κράτος μέλος. Ο ρόλος της Επιτροπής είναι να στηρίξει τα κράτη μέλη μέσω 
της παροχής συγκρίσιμων δεδομένων και πληροφοριών και να στηρίξει δράσεις για να 
αποτρέψει την κακή κατάσταση υγείας βάσει μειζόνων καθοριστικών παραγόντων υγείας 
(όπως η παχυσαρκία, η σωματική άσκηση και το κάπνισμα), καθώς και βάσει δευτερεύουσας 
πρόληψης, περιλαμβανομένου του προσυμπτωματικού ελέγχου για καρκίνο του μαστού. 

Η σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου, που 
εγκρίθηκε ομόφωνα από όλα τα Υπουργεία Υγείας το 20031, ορίζει θεμελιώδεις αρχές 
βέλτιστης πρακτικής για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου, και καλεί όλα τα κράτη μέλη 
να αναλάβουν δράση από κοινού για να εφαρμόσουν εθνικά προγράμματα με βάση τον 
πληθυσμό για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του μαστού, του τραχήλου καθώς 
και του καρκίνου του παχέος εντέρου και του ορθού . Η σημασία του προσυμπτωματικού 
ελέγχου του καρκίνου ως μέσου για την ενθάρρυνση της καλής κατάστασης υγείας σε μια 
Ευρώπη που γερνάει, έχει επίσης επισημανθεί στη στρατηγική της ΕΕ για την υγεία2.

Τον Δεκέμβριο του 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρώτη της έκθεση για την 
εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με τον προσυμπτωματικό έλεγχο του 
καρκίνου3. Η έκθεση ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για να 
εκπληρώσουν τους στόχους που θεσπίζονται στη σύσταση. Ορίζει ότι πρέπει να καταβληθούν 
πρόσθετες προσπάθειες για την εφαρμογή, βελτίωση και διατήρηση μέτρων 
προσυμπτωματικού ελέγχου υψηλής ποιότητας με βάση τον πληθυσμό και στηρίζει τη 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και άλλων βασικών ενδιαφερόμενων, 
περιλαμβανομένων επιστημόνων και ειδικών.

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


