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Lūgumrakstu komiteja

19.12.2013

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0073/2013, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgie Christos 
Vlachojannis un Jannis Leventakis un kam pievienoti 3400 paraksti, par 
sabiedrības veselības stāvokli Grieķijas salās Parā un Antiparā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji, Paras un Antiparas mēri, pauž lielas bažas par sabiedrības veselību 
šajās salās. Ekonomikas krīzes dēļ ir krasi pasliktinājusies medicīniskā aprūpe, jo īpaši bērnu 
medicīniskā aprūpe. Sieviešu grupām salās tāpēc vajadzējis aicināt organizāciju „Ārsti bez 
robežām” vakcinēt viņu bērnus. Lūgumraksta iesniedzēji uzskata, ka šāds stāvoklis apkauno 
gan Grieķiju, gan Eiropu. Viņi aicina Eiropas Parlamentu ietekmēt Grieķijas valdību, lai tā 
rastu risinājumu sabiedrības veselības problēmām un lai minēto salu iedzīvotājiem nebūtu 
pastāvīgi jāuztraucas par medicīniskās aprūpes nenoteiktību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 4. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 19. decembrī

Komisija ir informēta, ka Grieķijas Veselības ministrija ir iecerējusi radikāli pārstrukturēt 
valsts veselības aizsardzības sistēmu, lai izstrādātu sistēmu, kas pilnībā atbilst iedzīvotāju 
veselības aprūpes vajadzībām un nodrošina ilgtspējību nākamajām paaudzēm.  Īstenojot šo 
plānu, Veselības ministrija ierosina vairākas reformas dažādās veselības sistēmas jomās, viena 
no kurām ir primārā veselības aprūpe. Komisija atbalsta šo centienu mērķi reformēt un 
restrukturēt Grieķijas veselības aizsardzības sistēmu un ar Grieķijas darba grupas palīdzību tā 
sniedz Grieķijas iestādēm atbalstu stratēģiska plāna izstrādāšanā veselības aizsardzības jomā.
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Atbilstoši Grieķijas iestāžu un trijotnes saprašanās memorandam tiek sūtītas regulāras misijas, 
lai uzraudzītu šīs restrukturizācijas gaitu.   Tiek apspriestas visas neskaidrības vai 
precizējumi. 

Secinājums

Notiekošā dialoga ar Grieķijas iestādēm ietvaros Komisija, ievērojot tai piešķirtās pilnvaras 
un atbalstot Grieķijas reformu centienus, ir ierosinājusi izskatīt un arī turpmāk izskatīs visas 
atbilstīgās problēmas, kas skar sabiedrības veselību, kā arī problēmas saistībā ar aprūpes 
kvalitāti un piekļuvi tai. Komisija īpašu uzmanību pievērsīs šajā lūgumrakstā minētajam 
jautājumam.


