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Ref.: Petiţia nr. 0975/2008 , adresată de Killian McLoughlin, de naţionalitate irlandeză, 
în numele Campaniei privind serviciile pentru cancer în Sligo, privind menţinerea 
serviciilor de îngrijire a bolnavilor de cancer în Sligo

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul critică strategia recent introdusă de guvernul irlandez care ar implica eliminarea 
evaluării, a diagnosticării şi a operării de cancer din regiunea nord-vestică a Irlandei până la 
sfârşitul anului 2008. Potrivit petiţionarului, astfel de servicii, disponibile până în prezent la 
Spitalul General Sligo, vor fi accesibile în Galway, la Spitalul Universitar Galway. 
Petiţionarul consideră că asemenea măsuri ar fi nejustificate, deoarece Spitalul General Sligo 
ar fi recunoscut la nivel internaţional pentru activitatea sa în domeniul cancerului Mai mult, 
acesta consideră că este inacceptabil ca cetăţenii care locuiesc în nord-vestul Irlandei să fie 
obligaţi să meargă la Galway pentru a beneficia de investigaţii legate de cancer. Petiţionarul 
solicită Parlamentului European să ceară guvernului irlandez nu doar să îşi revizuiască 
planurile, ci şi să introducă servicii de radioterapie şi imagistică în Sligo, astfel cum a promis 
anterior şi cum se recomandă conform orientărilor UE. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 noiembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

Solicitarea petiţionarului priveşte menţinerea şi furnizarea de servicii medicale complete de 
îngrijire a bolnavilor de cancer în Sligo pentru nord-vestul Irlandei.

În octombrie 2008, petiţionarii s-au întâlnit cu directorul general pentru sănătate şi 
consumatori pentru a discuta acest subiect. În urma acestor discuţii s-a sugerat ca petiţionarii 



PE423.686v01-00 2/2 CM\777654RO.doc

RO

să contacteze Directoratul general pentru politică regională al Comisiei Europene în ceea ce 
priveşte posibila utilizare a fondurilor structurale europene pentru infrastructura în domeniul 
sănătăţii.

Comisia ar dori să amintească faptul că problema prevenirii cancerului şi a serviciilor de 
sănătate intră în responsabilitatea statelor membre (articolul 152 din tratat) şi, prin urmare, 
Comisia Europeană nu este în măsură să facă comentarii asupra organizării şi furnizării de 
servicii de îngrijire şi tratament medical într-un anumit stat membru. Rolul Comisiei este să 
sprijine statele membre prin furnizarea de date comparabile şi informaţii şi să sprijine 
acţiunile de prevenire a problemelor de sănătate pe baza principalilor indicatori ai stării de 
sănătate (cum ar fi obezitatea, activitatea fizică şi fumatul), precum şi de prevenire secundară, 
inclusiv diagnosticarea cancerului de sân. 

Recomandarea Consiliului privind diagnosticarea cancerului, adoptat unanim de toţi miniştrii
sănătăţii în 20031, enunţă principiile fundamentale ale celor mai bune practici în detectarea 
precoce a cancerului şi invită toate statele membre să acţioneze împreună pentru a implementa 
programe naţionale de diagnosticare a cancerului de sân, col uterin şi colorectal în funcţie de 
populaţie. Importanţa diagnosticării cancerului ca mijloc de promovare a unei stări bune de 
sănătate într-o Europă care îmbătrâneşte, a fost evidenţiată şi în strategia pentru sănătate a 
Uniunii Europene2.

În decembrie 2008, Comisia Europeană a adoptat primul raport referitor la implementarea 
recomandării Consiliului privind diagnosticarea cancerului de sân3. Raportul încurajează 
statele membre să îşi consolideze eforturile pentru a îndeplini obiectivele stabilite în 
recomandare. Raportul stipulează că trebuie depuse eforturi suplimentare pentru a 
implementa, îmbunătăţi şi menţine măsurile de diagnosticare de calitatea superioară, adoptate 
în funcţie de nevoile populaţiei şi sprijină colaborarea între statele membre şi părţile 
interesate, inclusiv oameni de ştiinţă şi experţi.

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


