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Tárgy: Killian McLoughlin, ír állampolgár által a „Kampány a daganatos 
megbetegedésekkel kapcsolatos szolgáltatásokért Sligóban” nevében benyújtott, 
0975/2008. petíció a daganatos megbetegedésekkel kapcsolatos meglevő sligói 
ellátási szolgáltatások fenntartásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója bírálja az ír kormány által nemrégiben bevezetett stratégiát, amelynek 
eredményeképpen 2008 végére Írország északnyugati térségében felszámolnák a daganatos 
megbetegedések felmérését, diagnosztizálását és műtéti kezelését. A petíció benyújtója szerint 
ezek a szolgáltatások – amelyek mindeddig elérhetők voltak a sligói közkórházban – ezután 
Galway-ben hozzáférhetők majd a galwayi egyetemi klinikán. A petíció benyújtója úgy véli, 
hogy egy ilyen jellegű intézkedés indokolatlan, mivel a sligói közkórház nemzetközi 
elismerésnek örvend a daganatos megbetegedésekkel kapcsolatos munkája terén. Ezenfelül 
elfogadhatatlannak tartja, hogy az északnyugat-írországi lakosoknak Galway-be kell utazniuk 
ahhoz, hogy a daganatos betegségekkel kapcsolatos vizsgálatokon részt vehessenek. A petíció 
benyújtója annak biztosítására kéri az Európai Parlamentet, hogy az ír kormány ne csupán 
felülvizsgálja terveit, hanem sugárterápiás és szűrővizsgálatokkal kapcsolatos szolgáltatásokat 
is bevezessen Sligóban, amint arra korábban ígéretet tett, és amint azt az uniós iránymutatások 
is ajánlják.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. november 28. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.
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A petíció benyújtóinak kérése a daganatos megbetegedésekkel kapcsolatos meglévő sligói 
ellátási szolgáltatások fenntartására és ezek teljes körű biztosítására irányul Északnyugat-
Írország számára.

A petíció benyújtói 2008 októberében találkoztak az egészségügyi és fogyasztóvédelmi 
főigazgatóval annak érdekében, hogy megvitassák a szóban forgó ügyet. Ennek nyomon 
követéseként azt javasolták, hogy a petíció benyújtói lépjenek kapcsolatba az Európai 
Bizottság Regionális Politikai Főigazgatóságával az uniós strukturális alapok egészségügyi 
infrastruktúrára történő lehetséges felhasználását illetően.

A Bizottság meg kívánja ismételni, hogy a rákmegelőzés és az ellátási szolgáltatások kérdése 
a tagállamok hatáskörét képezi (a Szerződés 152. cikke), ezért az Európai Bizottság nincs 
abban a helyzetben, hogy észrevételeket tegyen az egészségügyi ellátás és az orvosi kezelés 
egy adott tagállamban megvalósuló szervezésével és biztosításával összefüggésben. A 
Bizottság szerepe a tagállamok támogatása összehasonlító adatok és információk biztosítása
révén, valamint az egészséget meghatározó főbb tényezőkön (mint például az elhízás, a 
testmozgás és a dohányzás) alapuló, a megbetegedések megelőzését célzó fellépések,
valamint a másodlagos prevenció – ezen belül a mellrákszűrés – támogatása. 

A rákszűrésről szóló tanácsi ajánlás, amelyet 2003-ban fogadott el egyhangúlag valamennyi 
egészségügyi miniszter1, a legjobb gyakorlat alapvető elveit határozza meg a rák korai 
felismerése során, és közös fellépésre szólít fel valamennyi tagállamot a mellrák, a 
méhnyakrák és a vastagbélrák szűrését célzó, népességen alapuló nemzeti szűrési programok 
megvalósítása érdekében. Az EU egészségügyi stratégiájában2 is kiemelték a rákszűrés 
fontosságát a jó egészség előmozdításának eszközeként az öregedő Európában.

Az Európai Bizottság 2008 decemberében elfogadta a rákszűrésről szóló tanácsi ajánlás 
végrehajtásáról szóló első jelentését3. A jelentés arra biztatja a tagállamokat, hogy fokozzák 
erőfeszítéseiket az ajánlásban meghatározott célok teljesítése érdekében. Megállapítja, hogy 
további erőfeszítéseket kell tenni a jó minőségű, népességen alapuló szűrési programok
megvalósítása, javítása és fenntartása érdekében, valamint támogatja a tagállamok és egyéb 
fontos érdekelt felek, köztük a tudósok és szakértők közötti együttműködést.

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


