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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0975/2008, ko “Campaign for Cancer Services in Sligo” vārdā
iesniedza Īrijas valstspiederīgais Killian McLoughlin, par pastāvošo vēža aprūpes 
pakalpojumu saglabāšanu Sligo

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs kritizē Īrijas valdības nesen apstiprināto pasākumu kompleksu, kura 
rezultātā no 2008. gada beigām Īrijas ziemeļrietumu reģionā tiktu pārtraukta līdzšinējo vēža 
noteikšanas, diagnostikas un ķirurģijas pakalpojumu sniegšana. Lūgumraksta iesniedzējs 
raksta, ka šādi pakalpojumi, kas līdz šim bija pieejami Sligo Vispārīgajā slimnīcā, turpmāk 
tiks sniegti Galway, Universitātes koledžas Galway slimnīcā. Lūgumraksta iesniedzējs šādu 
pasākumu uzskata par nepamatotu, jo Sligo Vispārīgā slimnīca esot veikusi starptautiski atzītu 
ieguldījumu vēža izpētē. Viņš turklāt uzskata par nepieņemamu to, ka, lai veiktu ar vēzi 
saistītu izmeklēšanu, Īrijas ziemeļrietumu iedzīvotājiem būtu jādodas uz Galway. 
Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu likt Īrijas valdībai ne tikai pārskatīt tās 
plānus, bet arī nodrošināt Sligo radioterapijas un skrīninga pakalpojumus, ko tā esot agrāk 
solījusi un ko iesaka ES vadlīnijas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 28. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā

Lūgumraksta iesniedzēju prasība attiecas uz pašreizējo vēža slimnieku aprūpes pakalpojumu 
saglabāšanu un uz visu vēža slimnieku aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu Sligo, Īrijas 
ziemeļrietumos.

2008. gada oktobrī lūgumraksta iesniedzēji satikās ar Veselības un patērētāju aizsardzības 
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ģenerāldirektorāta ģenerāldirektoru, lai apspriestu šo tematu. Rezultātā tika ierosināts, lai 
lūgumraksta iesniedzēji sazinās ar Eiropas Komisijas Reģionālās politikas ģenerāldirektorātu 
par iespējamu ES struktūrfondu izmantošanu veselības infrastruktūrai.

Komisija vēlas atkārtot, ka par vēža profilakses un slimnieku aprūpes pakalpojumu jautājumu 
ir atbildīgas dalībvalstis (EK līguma 152. pants), un tāpēc Eiropas Komisija nevar komentēt 
veselības aprūpes un ārstniecības organizēšanu un sniegšanu atsevišķās dalībvalstīs. 
Komisijas loma ir atbalstīt dalībvalstis, nodrošinot salīdzināmus datus un informāciju un 
atbalstot darbības sliktas veselības profilaksei, kas balstās uz nozīmīgākajiem veselību 
noteicošajiem faktoriem (piemēram, aptaukošanās, fiziskās aktivitātes un smēķēšana), kā arī 
sekundāro profilaksi, tai skaitā krūts vēža pārbaudi. 

Padomes rekomendācija par vēža skrīningu, ko 2003. gadā vienprātīgi pieņēma visi veselības 
ministri1, paredz labākās prakses pamatprincipus vēža agrīnai atklāšanai un aicina visas 
dalībvalstis veikt kopējus pasākumus, lai kopīgi rīkotos uz valsts iedzīvotājiem balstītu krūts, 
kakla un kolorektālā vēža skrīninga programmu īstenošanai. Vēža skrīninga kā līdzekļa labas 
veselības veicināšanai nozīme novecojošajā Eiropā tika uzsvērta arī ES veselības stratēģijā2.

2008. gada decembrī Eiropas Komisija pieņēma tās pirmo ziņojumu par Padomes 
rekomendācijas par vēža skrīningu īstenošanu3. Ziņojums mudina dalībvalstis palielināt to
centienus, lai sasniegtu rekomendācijā noteiktos mērķus. Tajā ir teikts, ka jāpieliek papildu 
centieni, lai īstenotu, uzlabotu un saglabātu augstas kvalitātes, uz cilvēkiem balstītus skrīninga 
pasākumus, un tajā ir pausts atbalsts sadarbībai starp dalībvalstīm un citām ieinteresētājām 
pusēm, tai skaitā zinātniekiem un ekspertiem.

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


