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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója – hivatkozással saját keserű tapasztalataira – arra kéri az Európai 
Parlamentet és az Európai Bizottságot, hogy hozzák meg a szükséges intézkedéseket a 
terhesség alatt és a szülés közben alkalmazandó megelőzést és kezelést szabályozó közös 
európai standardok kidolgozása érdekében. A petíció benyújtója rámutat, hogy a terhes nők és 
újszülöttek érdekét szolgáló, új lengyel egészségügyi intézkedések nincsenek összhangban az 
Európai Unió Alapjogi Chartájának 35. cikkében (Egészségvédelem) és az EUMSZ 168. 
cikkében (Népegészségügy) lefektetett elvekkel, ami azt jelenti, hogy az érintett lengyel 
polgároknak nincs lehetőségük arra, hogy éljenek azokkal a jogokkal, amelyek az Európai 
Unió jogi aktusainak értelmében őket megilletnék.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. október 21. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. december 16.

A petíció tárgya kettős. Az egyik része az újszülöttek egészségügyi ellátására vonatkozik,  a 
másik része pedig a Lengyelországban hatályos jogi szabályozással kapcsolatos. A fő 
mondanivaló a petíció végén található, és a terhesség alatt és a szülés közben alkalmazandó 
megelőzést és kezelést szabályozó közös európai standardokról szól.  



PE478.597v01-00 2/4 CM\887648HU.doc

HU

Az Alapjogi Charta 35. cikke elismeri a megelőző egészségügyi ellátás igénybevételéhez, 
továbbá az orvosi kezeléshez való jogot. A Charta az 61. cikkével összhangban kötelező az 
Európai Unió intézményei és a tagállamok számára – az uniós jogszabályok elfogadása és 
végrehajtása során –, de nem terjeszti ki a Szerződésekben meghatározott közösségi 
hatásköröket. Az Alapjogi Chartához kapcsolódó indokolások1 kimondják, hogy a 35. cikkben 
lefektetett elvek alapja az EUMSZ 168. cikke, amely úgy rendelkezik, hogy az EU-nak magas 
szintű egészségügyi védelmet kell biztosítania minden kezdeményezésében és fellépése során, 
kiegészítve a tagállamok által tett erőfeszítéseket, azonban – az Európai Unió működéséről 
szóló Szerződés (EUMSZ) 168. cikkének (7) bekezdésével összhangban – minden esetben 
tiszteletben kell tartania, hogy az egészségügyi politika meghatározása,, az egészségügy 
megszervezése és az egészségügyi ellátás nyújtása a tagállamok hatáskörébe tartozik. Az 
EUMSZ nem ad felhatalmazást az EU számára ahhoz, hogy olyan kötelező erejű jogalkotási 
intézkedéseket fogadjon el, amelyek minimum-standardokat írnak elő az egészségügyi ellátás 
tekintetében. 

A szülés közben biztosítandó egészségügyi védelem tárgyával az EU csak a számára az 
EUMSZ által biztosított hatáskörök keretein belül foglalkozhat. 

Az egészséges terhesség és a biztonságos szülés előmozdítása prioritás Európában. Az elmúlt 
évtizedekben a helyzet jelentősen javult, ennek ellenére a terhes nők, a kismamák és 
újszülötteik továbbra is kockázatoknak vannak kitéve a szülés körüli időszakban, amely a 
terhességet, a szülést és a szülést közvetlenül követő időszakot foglalja magában. A túl korán 
születő csecsemők elhalálozásának valószínűsége nagyobb, mint a rendes időben születőké.
Esetükben ugyancsak nagyobb az idegrendszeri és fejlődési rendellenességek esélye, amelyek 
hosszú távú következményekkel járnak életminőségükre, családjaikra, valamint az 
egészségügyi és szociális ellátásra nézve egyaránt. Ugyanez érvényes a súlyos veleszületett 
rendellenességgel rendelkező csecsemőkre is. Sokan közülük jelentős orvosi, szociális és 
oktatási támogatásra szorulnak. A halvaszületések száma nem csökkent olyan mértékben,
mint a neonatális (az élveszületést követő első 27 napban történő) elhalálozásoké, és az 
előbbiek okai továbbra is jórészt ismeretlenek. A legkomolyabb aggodalmakat a 
koraszületések, a magzat növekedészavarai, a veleszületett rendellenességek, az elhalálozás, 
valamint az anyák gyermekszüléssel összefüggő súlyos morbiditása okozzák. 

A Bizottság szakértői csoportok – például az Europeristat – támogatatása révén hozzájárul 
olyan mérvadó és megbízható mutatók kialakításához és összeállításához, amelyek 
alkalmasak a szülés körüli egészségügyi állapot felügyeletére az EU-ban.  

Az Europeristat számos tudományágra és földrajzi területre kiterjedő szakértői hálózat. A 
szakértői csoport közös megegyezéssel jegyzéket állított össze a mutatókról, és tesztelte azok 
megvalósíthatóságát. A fent nevezett hálózat 2008-ban 25 résztvevő tagállamban és 
Norvégiában gyűjtött adatok alapján jelentést készített a születés körüli egészségi állapotról. 

E jelentést áttekintést nyújt a terhes anyák és az újszülöttek egészségügyi állapotáról 
Európában. A jelentést több különböző szakértői csoport készítette a születés körüli 
egészségről (EUROPERISTAT), az infantilis cerebrális parézis fogyatékkal születésről 
                                               
1 2007/C 303/02
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(SCPE), a veleszületett rendellenességekről (EUROCAT), valamint a rendkívül csekély 
súllyal születő csecsemők ellátásáról és további fejlődéséről (EURONEOSTAT). A jelentés 
hiányosságokat tárt fel az adatgyűjtés és a tájékoztatás terén, és a Bizottság véleménye szerint 
segítséget adhat a tagállamok számára a szülés körüli egészségi állapot javításában. 

A Bizottság által támogatott másik projekt – SCEPE – a cerebrális parézissal kapcsolatos 
(CP). Ez a fogyatékosság 1000 élveszületésből 1,5–2 alkalommal fordul elő. Jóllehet a 
gyermekkori rokkantság leggyakoribb tényezőjéről van szó, az előforduló esetek a legtöbb 
egészségügyi központ számára mégsem teszik lehetővé az e téren végbemenő folyamatok 
megbízható felmérését azok előfordulásának időbeli gyakorisága tekintetében, illetve nem 
rendelkeznek elegendő statisztikai felkészültséggel a kórtani vagy egészségügyi 
szolgáltatásokra vonatkozó tanulmányok elvégzéséhez. Ehhez járul még, hogy a CP 
gyűjtőfogalom, és nehézségek támadhatnak azon különbségek miatt, amelyek az 
esetmeghatározás, a vizsgálatok és a nyilvántartásba vétel során használt – a besorolást 
indokoló vagy azt kizáró – kritériumok, valamint az osztályozási rendszerek tekintetében 
állnak fenn. 

A Bizottság ezt a területet is támogatja, finanszírozást nyújtva az ismeretek, az adatokkal 
kapcsolatos helyzet és a tájékoztatás javításához, hozzásegítve a tagállamokat ahhoz, hogy a 
rendelkezésre álló legjobb információkhoz jussanak a szülés körüli egészség tekintetében –
amelyek más tagállamokban már sikeresen hozzájárultak az ottani helyzet javításához.

Az egészségügyi kutatások munkaprogramjára vonatkozó hetedik keretprogram két olyan 
tevékenységet foglal magába, amelyek célja a súlyos betegségek kezelése és az európai 
polgárok számára nyújtott egészségügyi ellátás optimalizálása. A finanszírozásban részesülő 
projektek közül több is foglalkozik az anyák és a gyermekeik egészségét érintő kutatás terén 
gyűjtött adatok elemzésével és ajánlások kidolgozásával, jóllehet közvetlen céljuk nem az, 
hogy kezdeményezéseket tegyenek a terhesség alatt és szülés közben alkalmazandó 
megelőzés és kezelés tekintetében. 

Folyamatban van például jelenleg a gyermek-kohorsz kutatására vonatkozó európai stratégia 
(CHICOS)1, kidolgozására irányuló fellépés ütemterve. Ez a stratégia egyebek mellett az 
anya/gyermek kohorsszal és a rutin-nyilvántartással kapcsolatos adatokat elemzi majd az 
ismeretek tekintetében fennálló hiányosságok azonosítása céljából – ajánlásokat dolgozva ki 
az elkövetkező 15 évre a kutatásra irányuló további, európai szintű fellépésre vonatkozóan –, 
valamint annak érdekében, hogy a politikai döntéshozókat annak biztosítására ösztönözze, 
hogy az e téren kialakítandó, egész Európára érvényes irányvonalak a rendelkezésre álló 
legérdemlegesebb tényeken alapuljanak. A stratégia elsősorban a gyermekek egészségi 
állapotának alakulásával kapcsolatos kulcsfontosságú kérdésekre összpontosít, ideértve a 
terhesség alatt és a szülés közben bekövetkező fejleményeket és a meghatározó 
körülményeket, közöttük a társadalmi egyenlőtlenség vonatkozásait is. 

A RICHE2 projekt az európai gyermek-egészségügyi kutatások platformját és “leltárát” fogja 
létrehozni, a GRADIENT3 projekt pedig az azzal kapcsolatos ismeretek tekintetében meglévő 
                                               
1 www.chicosproject.eu
2 www.childhealthresearch.eu
3 A szakadék áthidalása: a közegészségügyi politikák alkalmazása a családok és a gyermekek közötti egészségügyi 
egyenlőtlenségek hatékony csökkentésére,  www.health-gradient.eu
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hiányosságokkal foglalkozik majd, hogy milyen fellépések csökkenthetik hatékonyan az 
egészségügyi egyenlőtlenségeket okozó kiugró társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségeket, a 
figyelmet a családokra és a gyermekekre összpontosítva. Az EPICE1 projekt célja a 
koraszülöttek túléléssel, valamint tartós egészségükkel és fejlődésükkel kapcsolatos 
esélyeinek javítása annak biztosítása révén, hogy a rendelkezésre álló szakorvosi ismeretek a 
terhes anyákkal foglalkozó és az újszülöttek gondozását végző európai intézményekben 
konkrétan érvényesüljenek a terhesség alatt, a szülés során és utána nyújtott ellátásban. A fent 
említett projektek jelenleg folynak, így eredményeikre még várnunk kell. 

Mindezeken kívül, az EU gyermekgyógyászati rendeletében (1901/2006/EK) előírt 
rendelkezések végrehajtásának célja a gyermekgyógyászati termékek kidolgozásának 
megkönnyítése, valamint a kifejezetten gyermekeken tesztelt termékek választékának 
növelése. A Bizottság a hetedik egészségügyi keretprogram révén jelenleg a „gyermekeknek 
szánt gyógyszerekkel” kapcsolatban 12 projektet finanszíroz, az ezekhez nyújtott uniós 
hozzájárulások teljes összege eléri az 56 millió eurót. 2012 elején további 3 projektet 
indítanak (a teljes uniós hozzájárulás összege 12,35 millió euró).

Az Európai Bizottság jogi hatásköre az egészségügy terén korlátozott. A szülés körüli 
egészségügyi ellátás tekintetében ezért csak ajánlások tételére és támogató fellépésekre van 
lehetőség. Az Európai Bizottság a fentiekben körvonalazott fellépéseken kívül a szülés körüli 
egészségügyi ellátás terén tevékenykedő szakértői csoportokat is támogat, a fejlemények 
figyelemmel kísérése, valamint a legjobb gyakorlatok azonosítása érdekében. Ez a tagállamok 
segítségére lehet a nemzeti helyzet javításában.

                                               
1 Hatékony szülés körüli intenzív ellátás Európában: a szakismeretek konkrét megjelenése a tényekre alapozott gyakorlatban, 
http://www.epiceproject.eu/


