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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0975/2008, którą złożył Killian McLoughlin (Irlandia), w imieniu 
Kampanii na rzecz usług dla chorych na raka w Sligo, w sprawie utrzymania 
obecnych usług świadczonych na rzecz osób chorych na raka

1. Streszczenie petycji

Składający petycję krytykuje najnowszą strategię wprowadzoną przez irlandzki rząd, która 
oznaczać będzie wycofanie świadczonych aktualnie usług z zakresu badań, diagnostyki 
i chirurgii raka w północno-zachodnim regionie Irlandii do końca 2008 r. Składający petycję 
twierdzi, że wspomniane usługi, które dotąd świadczone były w państwowym szpitalu 
w Sligo, dostępne będą w Galway, w szpitalu uniwersyteckim. Według składającego petycję 
takie działanie byłoby nieuzasadnione, ponieważ prowadzone w szpitalu w Sligo prace 
z zakresu onkologii cieszą się międzynarodową sławą. Ponadto składający petycję uważa za
niedopuszczalne to, że obywatele mieszkający w północno-zachodniej Irlandii zmuszeni będą 
jechać do Galway, by poddać się badaniom onkologicznym. Składający petycję zwraca się do 
Parlamentu Europejskiego, aby skłonił rząd Irlandii nie tylko do zmiany planów, lecz również 
do wprowadzenia usług radioterapii i obrazowania w Sligo, zgodnie z wcześniejszą obietnicą 
i z zaleceniami wynikającymi z wytycznych UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 28 listopada 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Składający petycję wnioskuje o utrzymanie usług świadczonych obecnie na rzecz osób 
chorych na raka i zapewnienie chorym z północno-zachodniej Irlandii dostępu do pełnej 
opieki zdrowotnej w Sligo.
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W październiku 2008 r. składający petycję spotkał się z Dyrektorem Generalnym ds. Zdrowia 
i Konsumentów w celu omówienia przedmiotowej sprawy. W ramach dalszych działań 
zaproponowano, by składający petycję porozumiał się z Dyrekcją Generalną ds. Polityki 
Regionalnej Komisji Europejskiej w związku z możliwością wykorzystania funduszy 
strukturalnych UE na infrastrukturę zdrowotną.

Komisja chciałaby ponownie podkreślić, że kwestia profilaktyki nowotworów i świadczenia 
usług na rzecz osób chorych na raka leży w gestii państw członkowskich (art. 152 Traktatu), 
w związku z czym Komisja Europejska nie jest uprawniona do czynienia uwag na temat 
organizacji służby zdrowia i świadczenia usług medycznych w danym państwie 
członkowskim. Rolą Komisji jest wspomaganie państw członkowskich poprzez dostarczanie 
porównawczych danych i informacji oraz wspieranie działań na rzecz zapobiegania 
problemom zdrowotnym w oparciu o najważniejsze uwarunkowania zdrowotne (takie jak 
otyłość, aktywność ruchowa czy palenie), jak również propagowanie profilaktyki wtórnej, 
w tym badań przesiewowych w kierunku raka piersi.

W zaleceniu Rady w sprawie badań przesiewowych w kierunku raka, przyjętym jednogłośnie 
przez ministrów zdrowia w 2003 r.1, określa się podstawowe zasady najlepszej praktyki we 
wczesnym wykrywaniu raka i zachęca państwa członkowskie do podjęcia wspólnych działań 
w celu wdrożenia krajowych programów populacyjnych badań przesiewowych w kierunku 
raka piersi, raka szyjki macicy i raka jelita grubego. Znaczenie badań przesiewowych 
w kierunku raka jako środka mającego na celu poprawę stanu zdrowia starzejącego się 
społeczeństwa europejskiego zostało podkreślone również w strategii UE dotyczącej 
zdrowia2.

W grudniu 2008 r. Komisja Europejska przyjęła pierwsze sprawozdanie dotyczące wdrażania 
zalecenia Rady w sprawie badań przesiewowych w kierunku raka3. W sprawozdaniu zachęca 
się państwa członkowskie do zwiększenia wysiłków na rzecz osiągnięcia celów określonych 
w zaleceniu. Stwierdza się, że istnieje konieczność podjęcia dodatkowych wysiłków na rzecz 
wdrożenia, poprawy i utrzymania wysokiej jakości populacyjnych badań przesiewowych oraz 
zachęca się do współpracy pomiędzy państwami członkowskimi i innymi kluczowymi 
interesariuszami, w tym naukowcami i ekspertami.

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


