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Tema: Peticija Nr. 0073/2013 dėl visuomenės sveikatos padėties Graikijos Paro ir 
Antiparo salose, kurią pateikė Graikijos piliečiai Christos Vlachojannis ir 
Jannis Leventakis, su 3 400 parašų

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjai, Paro ir Antiparo salų merai, yra labai susirūpinę visuomenės sveikata jų 
salose. Dėl ekonomikos krizės medicininės priežiūros paslaugų, ypač medicininės priežiūros 
paslaugų vaikams, teikimas smarkiai suprastėjo. Todėl salose moterų grupės turėjo iškviesti 
organizaciją „Gydytojai be sienų“, kuri padėtų paskiepyti jų vaikus. Peticijos pateikėjai mano, 
kad ši padėtis gėdinga Graikijai ir visai Europai. Jie ragina Europos Parlamentą pasinaudoti 
savo įtaka Graikijos vyriausybei, kad būtų surastas su visuomenės sveikata susijusių problemų 
sprendimas, o šių salų gyventojai išlaisvinti nuo nuolatinio netikrumo dėl medicininės 
priežiūros.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. lapkričio 4 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. gruodžio 19 d.

„Komisijai pranešta, kad Graikijos sveikatos ministerija siekia radikaliai reformuoti 
nacionalinę sveikatos priežiūros sistemą, kad būtų įdiegta tokia sistema, kuri visapusiškai 
atitiktų gyventojų sveikatos poreikius, bet taip pat būtų užtikrintas jos tvarumas ateinančioms 
kartoms.  To siekdama Sveikatos ministerija siūlo tam tikras reformas įvairiose sveikatos 
priežiūros sistemos srityse ir viena iš jų yra pirminė sveikatos priežiūra.   Komisija pritaria šių
pastangų tikslui reformuoti ir restruktūrizuoti Graikijos sveikatos priežiūros sistemą; darbo 
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grupė Graikijos klausimais padeda valdžios institucijoms parengti strateginį visuomenės 
sveikatos planą. 

Pagal Graikijos valdžios institucijų ir trejeto susitarimo memorandumą vyksta reguliarios 
peržiūros misijos, siekiant stebėti, kaip vyksta ši restruktūrizacija.  Visi probleminiai ar 
neaiškūs klausimai aptariami. 

Išvada

Per vykstantį dialogą su Graikijos valdžios institucijomis Komisija kėlė ir toliau kels visus 
svarbius probleminius klausimus, susijusius su visuomenės sveikata ar priežiūros kokybe ir 
prieiga prie jos, neviršydama Komisijai suteiktų įgaliojimų ir remdama Graikijos dedamas 
reformų pastangas.  Komisija atkreips ypatingą dėmesį į peticijoje iškeltą probleminį 
klausimą.“


