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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0660/2011 της Anna Spyra, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με τη
θέσπιση κοινών ευρωπαϊκών προτύπων για πρωτοβουλίες πρόληψης και 
θεραπείας σχετικά με την κύηση και τον τοκετό

1. Περίληψη της αναφοράς

Περιγράφοντας δικές της δυσάρεστες εμπειρίες, η αναφέρουσα ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για τη θέσπιση 
κοινών ευρωπαϊκών προτύπων για πρωτοβουλίες πρόληψης και θεραπείας σχετικά με την 
κύηση και τον τοκετό. Η αναφέρουσα σημειώνει ότι οι ισχύουσες πολωνικές διατάξεις υγείας 
υπέρ των εγκύων γυναικών και των νεογνών δεν ανταποκρίνονται στις αρχές που ορίζονται 
στο άρθρο 35 (Προστασία της υγείας) του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο άρθρο 168 (Δημόσια υγεία) της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), κάτι που σημαίνει ότι οι πολίτες της Πολωνίας τις οποίες 
αφορούν οι εν λόγω διατάξεις δεν είχαν την ευκαιρία να επωφεληθούν από τα δικαιώματα τα 
πρέπει να διαθέτουν σύμφωνα με τις νομοθετικές πράξεις της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 21 Οκτωβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Δεκεμβρίου 2011

Η αναφορά έχει δυο πτυχές. Η μία εστιάζεται στην προστασία της υγείας των νεογνών· η 
άλλη πτυχή αφορά το νομικό σύστημα της Πολωνίας. Τελικό κεντρικό θέμα είναι η ανάγκη 
πανευρωπαϊκών προδιαγραφών για την περιγεννητική ιατρική περίθαλψη.

Το άρθρο 35 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αναγνωρίζει το δικαίωμα του κάθε 
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προσώπου να έχει πρόσβαση στην πρόληψη σε θέματα υγείας και να απολαύει ιατρικής 
περίθαλψης. Σύμφωνα με το άρθρο 51, ο Χάρτης έχει δεσμευτική ισχύ για τα όργανα της ΕΕ 
και για τα κράτη μέλη, όταν εγκρίνουν και εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ, αλλά δεν διευρύνει 
τις αρμοδιότητες της ΕΕ, όπως αυτές ορίζονται στις Συνθήκες. Οι Επεξηγήσεις σχετικά με 
τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων1 διευκρινίζουν ότι οι βασικές αρχές που ορίζονται στο 
άρθρο 35 βασίζονται στο άρθρο 168 της ΣΛΕΕ, που ορίζει ότι η ΕΕ οφείλει να εξασφαλίζει 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου σε όλες της τις πρωτοβουλίες και 
δράσεις και ότι συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών αλλά, σύμφωνα με το άρθρο 
168(7) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ), σέβεται σε κάθε περίπτωση τις 
ευθύνες των κρατών μελών όσον αφορά τη διαμόρφωση της πολιτικής τους στον τομέα της 
υγείας, καθώς και την οργάνωση και την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών και ιατρικής 
περίθαλψης. Η ΣΛΕΕ δεν δίνει αρμοδιότητα στην ΕΕ να εγκρίνει δεσμευτικά νομοθετικά 
μέτρα για ελάχιστες προδιαγραφές στην παροχή ιατρικής περίθαλψης.

Η ΕΕ αντιμετωπίζει το θέμα της περιγεννητικής ιατρικής προστασίας εντός των ορίων των 
αρμοδιοτήτων που της αναγνωρίζει η ΣΛΕΕ.

Η προαγωγή της υγιούς εγκυμοσύνης και του ασφαλούς τοκετού αποτελεί προτεραιότητα 
στην Ευρώπη. Παρά τις σημαντικές βελτιώσεις τις τελευταίες δεκαετίες, οι μητέρες και τα 
μωρά τους εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κινδύνους κατά την περιγεννητική περίοδο, που 
καλύπτει την εγκυμοσύνη, τον τοκετό και την λοχεία. Τα πρόωρα μωρά κινδυνεύουν 
περισσότερο από τα τελειόμηνα να πεθάνουν. Κινδυνεύουν επίσης περισσότερο να έχουν 
νευρολογικές και αναπτυξιακές διαταραχές με μακροπρόθεσμες συνέπειες για την ποιότητα 
ζωής τους, για τις οικογένειές τους και για τις υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες. Το ίδιο 
ισχύει και για τα μωρά που γεννιούνται με σοβαρές συγγενείς ανωμαλίες. Πολλά από αυτά 
έχουν σημαντικές ιατρικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι εμβρυικοί θάνατοι δεν 
μειώθηκαν στο ίδιο ποσοστό με τους θανάτους νεογνών, οι δε αιτίες τους παραμένουν ευρέως 
άγνωστες. Βασική μέριμνα υπάρχει για τον πρόωρο τοκετό, την περιορισμένη ανάπτυξη του 
εμβρύου, τις συγγενείς ανωμαλίες, τη θνησιμότητα και τη σοβαρή μητρική νοσηρότητα που 
συνδέεται με τον τοκετό.

Η Επιτροπή υποστηρίζει ομάδες ειδικών όπως είναι η Europeristat, για να αναπτύξουν και να 
συγκεντρώσουν έγκυρους και αξιόπιστους δείκτες για την επίβλεψη της περιγεννητικής 
υγείας στην ΕΕ.

Η Europeristat είναι ένα πολυκλαδικό και γεωγραφικά ανεπτυγμένο δίκτυο ειδικών. Η ομάδα 
αυτή των ειδικών συμφώνησε για έναν κατάλογο δεικτών και έκανε δοκιμές για το κατά 
πόσον είναι εφαρμόσιμος. Το 2008, το δίκτυο αυτό εξέδωσε την ευρωπαϊκή έκθεση επί 
θεμάτων περιγεννητικής υγείας (European Perinatal Health Report), με στοιχεία από τα 25 
κράτη μέλη που συμμετείχαν και από τη Νορβηγία.

Η έκθεση κάνει μια επισκόπηση της κατάστασης των εγκύων και των μωρών τους στην 
Ευρώπη. Γράφτηκε από διάφορες ομάδες ειδικών της περιγεννητικής υγείας 
(EUROPERISTAT), της εγκεφαλικής παραλυσίας (SCPE), των συγγενών ανωμαλιών 
(EUROCAT) και της φροντίδας και της πορείας των ελλιποβαρών νεογνών 
(EURONEOSTAT). Η έκθεση εντοπίζει κενά στα στοιχεία και τις πληροφορίες και η 
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Επιτροπή εκτιμά πως η έκθεση μπορεί να βοηθήσει στο να βελτιώσουν τα κράτη μέλη την 
περιγεννητική υγεία.

Το SCEPE είναι ένα άλλο πρόγραμμα που λαμβάνει την υποστήριξη της Επιτροπής, στον 
τομέα της εγκεφαλικής παραλυσίας (CP). Η CP συμβαίνει σε 1,5 έως 2 τοις χιλίοις των 
ζωντανών γεννήσεων. Αν και είναι η πιο κοινή αιτία αναπηρίας στην παιδική ηλικία, πολλά 
κέντρα διαθέτουν ανεπαρκή αριθμό περιπτώσεων ώστε να κάνουν αξιόπιστες εκτιμήσεις για 
τις διαχρονικές τάσεις ποσοστών επιπολασμού ή για να αποκτήσουν επαρκή στατιστική ισχύ 
ώστε να μελετήσουν ζητήματα αιτιολογίας και υγειονομικών υπηρεσιών. Επί πλέον, η CP
είναι ένας γενικός ορισμός και μπορούν να εμφανιστούν δυσκολίες λόγω διαφορών στον 
ορισμό των περιπτώσεων, στα κριτήρια συμπερίληψης ή αποκλεισμού που χρησιμοποιούνται 
για τις μελέτες και τα μητρώα, και στα συστήματα ταξινόμησης.

Η Επιτροπή υποστηρίζει επίσης αυτό τον τομέα με χρηματοδοτήσεις για τη βελτίωση των 
γνώσεων, των δεδομένων και των πληροφοριών, ώστε να βοηθήσει τα κράτη μέλη να έχουν 
τις καλύτερες δυνατές πληροφορίες για την περιγεννητική υγεία, πράγμα που θα μπορούσε να 
βοηθήσει στη βελτίωση της κατάστασης στα κράτη μέλη.

Το Πρόγραμμα Εργασίας του 7ου Ερευνητικού Πλαισίου για την Έρευνα στην Υγεία 
περιλαμβάνει δυο δραστηριότητες που αφορούν τις βασικές ασθένειες και τη βελτιστοποίηση 
της υγειονομικής περίθαλψης που παρέχεται στους ευρωπαίους πολίτες. Μερικά από τα 
χρηματοδοτούμενα προγράμματα αφορούν την έρευνα σε θέματα μητέρας και παιδιού, 
αναλύοντας δεδομένα και εκπονώντας συστάσεις σε αυτό το θέμα, έστω κι αν δεν 
εστιάζονται απευθείας σε πρωτοβουλίες πρόληψης και θεραπείας που έχουν σχέση με την 
εγκυμοσύνη και τον τοκετό.

Για παράδειγμα, υπάρχει σήμερα μια δράση στο πλαίσιο ενός γενικότερου σχεδίου ερευνών, 
η "ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για έρευνες στην στατιστική κλάση των παιδιών", 
ή CHICOS1, που μεταξύ άλλων αναλύει στοιχεία που αφορούν την στατιστική κλάση 
μητέρες/παιδιά και μητρώα ρουτίνας, για να εντοπίσει κενά γνώσεων, να διατυπώσει 
συστάσεις για περαιτέρω έρευνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά την επόμενη 15ετία, και για να 
επηρεάσει τους αρμοδίους που λαμβάνουν τις αποφάσεις, ώστε οι κατευθυντήριες γραμμές σε 
όλη την Ευρώπη να βασίζονται στα καλύτερα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία. Διαρθρώνεται 
βάσει κεντρικών θεμάτων που αφορούν την παιδική υγεία, συμπεριλαμβανομένων των 
περιγεννητικών ζητημάτων, και βασικών καθοριστικών θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
κοινωνικών ανισοτήτων.  

Το πρόγραμμα RICHE2 θα δημιουργήσει μια πλατφόρμα και έναν απολογισμό για την έρευνα 
σε θέματα παιδικής υγείας στην Ευρώπη, και το πρόγραμμα GRADIENT3 θα ασχοληθεί με 
το κενό γνώσεων ως προς τις δράσεις που μπορούν να μειώσουν το κοινωνικοικονομικό 
στοιχείο στις υγειονομικές ανισότητες, με εστίαση στις οικογένειες και τα παιδιά. Το EPICE4

αποσκοπεί να βελτιώσει τις πιθανότητες επιβίωσης των εξαιρετικά πρόωρων παιδιών και την 

                                               
1 www.chicosproject.eu
2 www.childhealthresearch.eu
3 Tackling the Gradient: Applying Public Health Policies to Effectively Reduce Health Inequalities amongst Families and 
Children www.health-gradient.eu
4 Effective Perinatal Intensive Care in Europe: Translating knowledge into evidence-based practice 
http://www.epiceproject.eu/
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μακροπρόθεσμη υγεία και ανάπτυξή τους μέσα από την αξιοποίηση των διαθέσιμων ιατρικών 
γνώσεων για την ανάπτυξη αποτελεσματικής περιγεννητικής μέριμνας στα ευρωπαϊκά 
μαιευτήρια και μονάδες νεογνών. Τα προγράμματα αυτά είναι υπό εκτέλεση, οπότε ακόμη 
αναμένονται τα αποτελέσματά τους.

Επί πλέον, με την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού της ΕΕ αριθ. 1901/2006 περί 
παιδιατρικής, η ΕΕ αποσκοπεί στο να διευκολύνει την ανάπτυξη ιατρικών προϊόντων προς 
χρήση στον παιδιατρικό πληθυσμό και στην αύξηση του αριθμού των προϊόντων που έχουν 
δοκιμασθεί ειδικά πάνω σε παιδιά. Βάσει του Προγράμματος Υγείας του 7ου Προγράμματος-
Πλαισίου, η Επιτροπή χρηματοδοτεί 12 προγράμματα που αφορούν "άνευ ευρεσιτεχνίας 
φάρμακα για παιδιά" με συνολική ευρωπαϊκή συνδρομή της τάξης των 56 εκατ. ευρώ. 
Ακόμη, άλλα 3 προγράμματα (με συνολική ευρωπαϊκή συνδρομή 12,35 εκατ. ευρώ) θα 
ξεκινήσουν στις αρχές του 2012.

Οι νομικές αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην υγεία είναι περιορισμένες. Κατά 
συνέπεια, στο πεδίο της περιγεννητικής ιατρικής περίθαλψης, μόνο συστάσεις και 
υποστηρικτικές ενέργειες είναι δυνατές. Επί πλέον των δράσεων που αναφέραμε πιο πάνω, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ομάδες ειδικών του χώρου της περιγεννητικής υγείας, με 
σκοπό την εποπτεία της εξέλιξης και τον εντοπισμό των βέλτιστων πρακτικών. Τούτο θα 
μπορούσε να βοηθήσει τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την κατάσταση σε εθνικό επίπεδο.


