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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0239/2008, ko iesniedzis Francijas valstspiederīgais Tomasz 
Bratasz, par Polijas valdības nepietiekamām subsīdijām ārstniecības līdzeklim, ar 
ko ārstē mukopolisaharidozi — reti sastopamu ģenētisku slimību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Polijas slimniekiem, kuri cieš no mukopolisaharidozes II 
(Hantera sindroma), reti sastopamas ģenētiskas slimības, nav tādas pašas piekļuves 
specializētai ārstēšanai kā citiem pacientiem ES subsīdiju trūkuma dēļ un ka varas iestāžu 
piešķirtā finansējuma trūkums izraisa pacientu nāvi. Lūgumraksta iesniedzējam, kurš uzturas 
Francijā, ir draugi Polijā, kuru dēls cieš no šīs slimības. Viņš norāda, ka nepieciešamais 
ārstniecības līdzeklis (Elaprase vai Idursulfase), kas vajadzīgs Francijas mukopolisaharidozes 
slimniekiem, tiek kompensēts, jo ir klasificēts kā reti sastopamu slimību ārstniecības līdzeklis, 
tāpēc lūgumraksta iesniedzējs mudina Eiropas Parlamentu nodrošināt, lai Polijas varas 
iestādes nekavējoties veiktu nepieciešamos pasākumus, kas garantētu, ka 
mukopolisaharidozes slimnieki Polijā varētu iegūt šo ārstniecības līdzekli bez maksas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 18. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas starpposma atbilde, kas saņemta 2008. gada 26. septembrī

„I. Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Polijas Hantera sindroma (retas ģenētiskas saslimšanas) 
slimniekiem nav tādas pašas piekļuves ārstēšanai kā citiem pacientiem, jo Polijas varas 
iestādes nesubsidē šāda veida ārstēšanu. Piemērotas ārstēšanas metodes ietver 
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Elaprase/Idursulfase, kas ir klasificēti kā reti sastopamu slimību ārstniecības līdzekļi.

Lūgumraksta iesniedzējs uzsver, ka Francijā šāda veida ārstēšana tiek kompensēta, un mudina 
Eiropas Parlamentu veikt nepieciešamos pasākumus, lai slimnieki Polijā varētu saņemt šo 
ārstniecības līdzekli bez maksas.

II. Komisijas piezīmes par lūgumrakstu

Saskaņā ar EK līguma 152. pantu, Kopienas darbībā sabiedrības veselības jomā pilnībā 
jāievēro dalībvalstu kompetence veselības aprūpes pakalpojumu un medicīniskās aprūpes 
organizēšanas un nodrošināšanas jomā. Katras dalībvalsts pienākums ir nodrošināt 
iedzīvotājiem pienācīgu piekļuvi augstas kvalitātes veselības aprūpei.

Uz šāda pamata valsts pārvaldes iestādes var brīvi noteikt ārstniecības līdzekļu cenas, kā arī 
tos ārstniecības veidus, kurus vēlas subsidēt sociālās apdrošināšanas sistēmas ietvaros, ja 
lēmumi tiek veikti caurskatāmā veidā saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem1. Tas nozīmē, ka 
specifiski ārstniecības līdzekļi atsevišķās dalībvalstīs var tikt kompensēti, bet citās ne, saskaņā 
ar valsts veselības aprūpes mērķiem, izmaksu efektivitātes analīzi un dažādiem citiem 
faktoriem.

Komisija norāda, ka lūgumraksta iesniedzēja minētajiem ārstēšanas līdzekļiem Regulā (EK) 
Nr. 141/2000 ir noteikts reti sastopamu slimību ārstēšanas statuss un tiem ir piešķirta 
Kopienas tirdzniecības atļauja, kas ir derīga visās dalībvalstīs. Lūgumrakstā nav sniegta 
informācija, kas liecinātu, ka Polijas varas iestādes ir pārkāpušas Regulā (EK) Nr. 141/2000 
noteiktās prasības.

Attiecībā uz kompensācijas lēmumu caurskatāmību Komisija pašlaik pārbauda Polijas tiesību 
aktu atbilstību Direktīvai 89/105/EEK. Saskaņā ar jaunāko informāciju Polijas varas iestādes 
plāno veikt tiesību aktu grozījumus, lai nodrošinātu visu medikamentu kompensācijas 
pieteikumi laicīgu un atklātu izskatīšanu.

III. Secinājumi

Lūgumraksts norāda uz piekļuves trūkumu noteiktiem medikamentiem tiem Polijas 
slimniekiem, kuri slimo ar reti sastopamām slimībām, taču nemin, ka Polijas varas iestādes 
būtu rīkojušās pretrunā Kopienas tiesību aktiem. Lēmums subsidēt ārstēšanu pirmkārt ir 
dalībvalstu kompetencē, un dalībvalstīm nav saistoši citu dalībvalstu lēmumi.

Tāpat Komisija norāda Lūgumrakstu komitejai informāciju, kas sniegta saistībā ar 
Lūgumrakstu Nr. 1016/2007.”

4. Komisijas papildu atbilde/informācija, kas saņemta 2010. gada 22. aprīlī

                                               
1 Skatīt 1998. gada 21. decembra Direktīvu 89/105/EEK par to pasākumu pārskatāmību, kas reglamentē 
cilvēkiem paredzēto zāļu cenas un to iekļaušanu valstu veselības apdrošināšanas sistēmās (OV Nr. 40, 
11.2.1989., 8. lpp).

http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol-1/dir_1989_105/dir_1989_105_en.pdf
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„Polija 2009. gadā veica pasākumus, lai nostiprinātu Veselības tehnoloģiju novērtēšanas 
aģentūras lomu medikamentu un veselības programmu vērtēšanā ar mērķi pieņemt lēmumus 
par to finansēšanu. 2010. gadā ir plānots veikt valsts veselības apdrošināšanas sistēmas 
papildreformas. 

Tomēr nedrīkst aizmirst, ka lēmumi par medikamentu finansēšanu ir dalībvalstu kompetencē. 
Tādējādi ir saprotams, kāpēc kādu ārstniecības līdzekli kompensē vienas dalībvalsts sociālās 
drošības sistēma un cita to nekompensē. Katrā dalībvalstī pastāv noteikti ierobežojumi 
(pārsvarā budžeta) un tie nosaka prioritātes sabiedrības veselības jomā. Saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 168. panta 7. punktu Eiropas Savienība respektē dalībvalstu 
atbildību par veselības politikas noteikšanu un veselības aprūpes pakalpojumu un 
medicīniskās aprūpes organizēšanu un sniegšanu. Tāpēc, lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar 
medikamentu finansēšanu valstī, pacientiem un pacientu organizācijām ir jāvēršas pie 
atbildīgajām valsts iestādēm.”


