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Asia: Vetoomus nro 0975/2008, Killian McLoughlin, Irlannin kansalainen, Campaign 
for Cancer Services in Sligo -kampanjan puolesta, syövänhoitopalvelujen 
säilyttämisestä Sligossa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä arvostelee Irlannin hallituksen hiljattain käyttöön ottamaa 
toimintasuunnitelmaa, jossa syövän arviointi-, diagnosointi- ja leikkauspalvelut lopetetaan 
kyseisellä Luoteis-Irlannissa sijaitsevalla alueella vuoden 2008 loppuun mennessä. 
Vetoomuksen esittäjän mukaan tällaisia Sligo General Hospitalissa toistaiseksi saatavilla 
olevia palveluja tarjotaan Galwayssa sijaitsevassa University College Galway Hospitalissa.
Vetoomuksen esittäjän mielestä tällainen menettely olisi epäoikeudenmukainen, koska Sligo 
General Hospital on saanut kansainvälistä tunnustusta syövän parissa tekemästään työstä. Hän 
ei hyväksy myöskään sitä, että Luoteis-Irlannissa asuvien kansalaisten on matkustettava 
Galwayhin syöpätutkimuksiin. Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia 
toteuttamaan toimia, jotta Irlannin hallitus tarkistaa suunnitelmiaan sekä järjestää Sligoon 
sädehoito- ja seulontapalveluja aiempien lupaustensa ja EU:n suuntaviivoissa annettujen 
suositusten mukaisesti.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 28. marraskuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009

Vetoomuksen esittäjien pyyntö koskee nykyisten palvelujen säilyttämistä ja kattavien 
syövänhoitopalvelujen tarjoamista Irlannin luoteisosassa sijaitsevassa Sligossa.

Vetoomuksen esittäjät tapasivat tästä asiasta keskustellakseen terveys- ja kuluttaja-asioiden 
pääosaston pääjohtajan lokakuussa 2008. Jatkotoimenpiteeksi ehdotettiin, että vetoomuksen 
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esittäjät ottavat yhteyttä Euroopan komission aluepolitiikan pääosastoon EU:n 
rakennerahastojen mahdollisesta käyttämisestä terveysinfrastruktuuria varten.

Komissio haluaa toistaa, että syövän ehkäisy ja syövänhoitopalvelut kuuluvat jäsenvaltioiden 
vastuulle (perustamissopimuksen 152 artikla), eikä Euroopan komissio voi siksi ottaa kantaa 
terveydenhoidon ja lääkehoidon järjestelyihin ja hoitamiseen tietyssä jäsenvaltiossa. 
Komission tehtävänä on tukea jäsenvaltioita antamalla niille vertailukelpoisia tietoja ja 
informaatiota sekä tukea sairauksia ehkäiseviä toimenpiteitä tärkeimpien terveyteen 
vaikuttavien tekijöiden (esimerkiksi ylipaino, fyysinen liikunta ja tupakointi) pohjalta. Lisäksi 
komissio tukee sairauksien toissijaisia ennaltaehkäiseviä toimia, joihin kuuluu myös 
rintasyövän seulonta.

Kaikkien terveysministeriöiden vuonna 2003 yksimielisesti hyväksymässä syöpäseulonnasta 
annetussa neuvoston suosituksessa1 asetetaan syövän varhaiseen havaitsemiseen liittyviä 
parhaita käytäntöjä koskevat perusperiaatteet ja pyydetään kaikkia jäsenvaltioita ryhtymään 
yhteisiin toimiin kansallisten väestöpohjaisten rinta-, kohdunkaula- ja paksusuolisyövän 
seulontaohjelmien täytäntöönpanoa varten. EU:n terveysstrategiassa2 on myös korostettu 
syöpäseulonnan merkitystä hyvän terveyden edistämiseksi ikääntyvässä Euroopassa.

Euroopan komissio hyväksyi joulukuussa 2008 ensimmäisen kertomuksensa
syöpäseulonnasta annetun neuvoston suosituksen täytäntöönpanosta3. Kertomuksessa
kannustetaan jäsenvaltioita vahvistamaan ponnistelujaan suosituksessa asetettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Siinä vaaditaan lisäponnisteluja väestöpohjaisten seulontatoimien 
täytäntöönpanoa, kehittämistä ja niiden korkean laadun ylläpitämistä varten ja tuetaan 
jäsenvaltioiden ja muiden tärkeimpien asianosaisten, joihin kuuluvat tiedemiehet ja 
asiantuntijat, välistä yhteistyötä.

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


