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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0239/2008 dėl nepakankamo Lenkijos vyriausybės subsidijų skyrimo 
vaistams, skirtiems retai genetinei ligai mukopolisacharidozei gydyti, kurią 
pateikė Prancūzijos pilietis Tomasz Bratasz

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad Lenkijos gyventojai, sergantys reta genetine liga II tipo 
mukopolisacharidoze (Hanterio sindromu) neturi tokių pačių galimybių naudotis specialaus 
gydymo paslaugomis kaip kiti ES pacientai, nes trūksta subsidijų, o dėl nepakankamo 
valdžios institucijų skiriamo finansavimo dažnai miršta pacientai. Peticijos pateikėjas, 
gyvenantis Prancūzijoje ir Lenkijoje turintis draugų, kurių sūnus serga šia liga, nurodo, kad 
mukopolisacharidoze sergantiems Prancūzijos gyventojams būtini vaistai („Elaprase“ arba 
„Idulsurfazė“) priskiriami vaistų retiems susirgimams gydyti kategorijai ir kompensuojami, 
todėl ragina Europos Parlamentą užtikrinti, kad Lenkijos valdžios institucijos nedelsdamos 
imtųsi būtinų priemonių užtikrinti, kad mukopolisacharidoze segantys Lenkijos gyventojai 
galėtų nemokamai gauti šių vaistų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. liepos 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. rugsėjo 26 d.

„I. Peticija

Peticijos pateikėjas teigia, kad Lenkijos pacientai, kenčiantys nuo Hanterio sindromo (retos 
genetinės ligos), neturi tokių pačių galimybių gauti tinkamą gydymą kaip kiti ES pacientai, 
nes Lenkijos valdžios institucijos tokio gydymo nesubsidijuoja. Į tinkamą gydymą įtraukti 
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vaistai „Elaprase“ ir „Idulsurfazė“ priskiriami retųjų vaistinių preparatų kategorijai.

Peticijos pateikėjas pabrėžia, kad Prancūzijoje toks gydymas kompensuojamas, ir ragina 
Europos Parlamentą imtis priemonių siekiant užtikrinti, kad Lenkijos pacientai irgi galėtų jų 
gauti nemokamai.

II. Komisijos pastabos

Pagal EB sutarties 152 straipsnį Bendrija savo veikloje visuomenės sveikatos srityje visiškai 
pripažįsta valstybių narių atsakomybę už sveikatos paslaugų ir sveikatos priežiūros 
organizavimą bei teikimą. Kiekvienai valstybei narei tenka atsakomybė užtikrinti savo 
piliečiams tinkamas ir vienodas galimybes naudotis geros kokybės sveikatos priežiūros 
paslaugomis.

Pagal šią sistemą nacionalinės valdžios institucijos gali laisvai nustatyti vaistų kainas ir 
nuspręsti, kokias gydymo procedūras nori subsidijuoti pagal tose šalyse veikiančią socialinio 
draudimo sistemą, su sąlyga, kad jų sprendimai būtų priimami skaidriai ir laikantis Bendrijos 
teisės1. Tai reiškia, kad atsižvelgiant į nacionalinius visuomenės sveikatos politikos tikslus, 
ekonominio veiksmingumo analizę ir daugelį kitų veiksnių vieni vaistai vienose valstybėse 
narėse gal būti kompensuojami, o kitose – ne.

Komisija pažymi, kad peticijos pateikėjo minimi vaistai pagal Reglamentą (EB) Nr. 141/2000 
priskiriami retųjų vaistinių preparatų kategorijai, ir suteiktas visose valstybėse narėse 
galiojantis Bendrijos leidimas teikti šiuos vaistus į rinką. Peticijoje nėra informacijos, kuria 
remiantis galima teigti, kad Lenkijos valdžios institucijos pažeidė savo įsipareigojimus, 
privalomus pagal Reglamento (EB) Nr. 141/2000 nuostatas.

Kalbant apie kompensavimo sprendimų skaidrumą, Komisija šiuo metu tiria, kaip Lenkijos 
teisės aktai atitinka direktyvos 89/105/EEB nuostatas. Remiantis naujausia informacija, 
Lenkijos valdžios institucijos, siekdamos užtikrinti, kad visos vaistų kompensavimo paraiškos 
būtų nagrinėjamos skaidriai ir laiku, svarsto dalinius reguliavimo pakeitimus.

III. Išvada

Ši peticija susijusi su nuo retos ligos kenčiančių Lenkijos pacientų galimybių gauti specifinius 
vaistus trūkumu, tačiau joje nepateikiama informacija, kuria remiantis būtų galima teigti, kad 
Lenkijos valdžios institucijų veikla prieštaravo Bendrijos teisei. Sprendimą subsidijuoti 
gydymą pirmiausia priima valstybės narės, ir jod neprivalo vykdyti kitose valstybėse narėse 
priimtų sprendimų.

Komisija taip pat siūlo Peticijų komitetui išnagrinėti informaciją, pateiktą dėl peticijos 
Nr. 1016/2007.“
                                               
1 Žr. visų pirma 1988 m. gruodžio 21 d. Direktyvą 89/105/EEB dėl priemonių, reglamentuojančių žmonėms 
skirtų vaistų kainų nustatymą ir šių vaistų įtraukimą į nacionalinių sveikatos draudimo sistemų sritį, skaidrumo 
(OL Nr. 4, 1989 2 11, p. 8).

http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol-1/dir_1989_105/dir_1989_105_lt.pdf
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4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. balandžio 22 d.

„2009 m. Lenkija įgyvendino naujas priemones, skirtas stiprinti sveikatos technologijų 
vertinimo agentūros vaidmeniui vertinant vaistus ir sveikatos programas, priimdamos 
sprendimus, susijusius su jų finansavimu. Paskelbta, kad 2010 m. bus įgyvendintos 
papildomos nacionalinės sveikatos draudimo sistemos reformos.

Tačiau reikėtų priminti, kad sprendimai, susiję su vaistų finansavimu, yra kiekvienos 
valstybės narės kompetencija. Tai reiškia, kad to paties gydymo išlaidas vienoje valstybėje 
narėje gali padengti socialinė apsauga, o kitoje valstybėje narėje – ne. Kiekviena valstybė 
susiduria su skirtingais apribojimais (ypač biudžeto) ir nustato savo prioritetus dėl visuomenės 
sveikatos. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 168 straipsnio 7 dalį, Europos 
Sąjunga pripažįsta valstybių narių atsakomybę už jų sveikatos politikos apibrėžtį ir sveikatos 
ir priežiūros paslaugų organizavimą bei teikimą. Tai reiškia, kad pacientai ir pacientų 
asociacijos, norėdamos nagrinėti su jų šalies vaistų kompensavimu susijusius klausimus, turi 
kreiptis į kompetentingas nacionalines valdžios institucijas.“


