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Temats: Lūgumraksts Nr. 0660/2011, ko iesniedza Polijas valstspiederīgā Anna Spyra, par 
kopējiem Eiropas standartiem profilakses un ārstēšanas iniciatīvām, kas attiecas 
uz grūtniecību un dzemdībām

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Atsaucoties uz savu rūgto pieredzi, lūgumraksta iesniedzēja lūdz Eiropas Parlamentu un 
Eiropas Komisiju veikt nepieciešamos pasākumus, lai izveidotu kopējus Eiropas standartus 
profilakses un ārstēšanas iniciatīvām attiecībā uz grūtniecību un dzemdībām. Lūgumraksta 
iesniedzēja norāda, ka pašreizējie Polijas veselības noteikumi attiecībā uz grūtniecēm un 
jaundzimušajiem neatbilst Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 35. pantā (Veselības 
aizsardzība) un Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 168. pantā (Sabiedrības 
veselība) noteiktajiem principiem, kas nozīmē, ka attiecīgajiem Polijas pilsoņiem nav bijusi 
iespēja gūt labumu no tiesībām, kurām viņiem vajadzētu būt saskaņā ar ES tiesību aktiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 21. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 16. decembrī

Lūgumrakstu veido divas daļas. Viena daļa attiecas uz jaundzimušo veselības aprūpi, bet otra 
daļa ir saistīta ar Polijas tiesu sistēmu. Tomēr galvenā uzmanība ir vērsta uz Eiropas mēroga 
standartiem perinatālās medicīniskās aprūpes jomā. 

Pamattiesību hartas 35. pantā ir atzītas tiesības saņemt profilaktisku veselības aprūpi un 
ārstniecību. Atbilstīgi 51. pantam harta ir saistoša Eiropas Savienības iestādēm un 
dalībvalstīm tad, kad tās pieņem un īsteno ES tiesību aktus, bet ar to netiek paplašinātas 
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Līgumos noteiktās ES pilnvaras. Paskaidrojumos par pamattiesību hartu1 ir noteikts, ka 
35. pantā izklāstīto principu pamatā ir LESD 168. pants, kurā ir noteikts, ka ES, nosakot un 
īstenojot visu Savienības politiku un darbības, ir jānodrošina augsts cilvēku veselības 
aizsardzības līmenis un jāpapildina dalībvalstu rīcība, bet atbilstīgi LESD 168. panta 
7. punktam Savienības rīcība respektē dalībvalstu atbildību par savas veselības politikas 
noteikšanu un veselības aprūpes pakalpojumu un medicīnas aprūpes organizēšanu un 
sniegšanu. LESD nepiešķir Savienībai pilnvaras pieņemt saistošus tiesību aktus, ar kuriem 
nosaka obligātus veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas standartus. 

ES risina perinatālās veselības aizsardzības jautājumu saskaņā ar LESD noteiktajām 
pilnvarām. 

Veselīgas grūtniecības un drošu dzemdību veicināšana ir Eiropas Savienības prioritāte. 
Neraugoties uz ievērojamiem uzlabojumiem pēdējo desmitgažu laikā, mātes un bērni 
perinatālajā periodā, kas ietver grūtniecību, dzemdības un pēcdzemdību periodu, vēl joprojām 
ir apdraudēti. Priekšlaicīgi dzimušo bērnu mirstības risks ir daudz lielāks nekā to bērnu 
gadījumā, kuri piedzimuši laikā. Priekšlaicīgi dzimušiem bērniem arī ir lielāks tādu 
neiroloģisko un attīstības traucējumu risks, kuri ilgtermiņā ietekmē šo bērnu un viņu ģimeņu 
dzīves kvalitāti, kā arī veselības aprūpes un sociālos pakalpojumus. Tas pats attiecas uz 
bērniem ar smagām iedzimtām anomālijām. Daudziem no viņiem ir būtiskas medicīniskās 
aprūpes, sociālās un izglītības vajadzības. Nedzīvu dzimušo bērnu skaits nav samazinājies 
tādā pašā mērā kā jaundzimušo nāves gadījumu skaits, un nedzīvu dzimušo bērnu nāves 
cēloņi vēl joprojām vairumā gadījumu nav zināmi. Vislielākās bažas rada priekšlaicīgas 
dzemdības, augļa augšanas aizture, iedzimtās anomālijas un lielais ar dzemdībām saistītās 
māšu mirstības rādītājs. 

Komisija atbalsta ekspertu grupas, piemēram, EURO-PERISTAT, patiesu un uzticamu rādītāju 
izstrādē un apkopošanā perinatālās veselības pārraudzībai Eiropas Savienībā. 

EURO-PERISTAT ir starpdisciplinārs un ģeogrāfisks ekspertu tīkls. Šī ekspertu grupa 
vienojās par rādītāju sarakstu un pārbaudīja tā piemērošanas iespēju.  2008. gadā šis tīkls 
sagatavoja Eiropas perinatālās veselības ziņojumu, apkopojot no 25 iesaistītajām ES 
dalībvalstīm un Norvēģijas saņemtos datus. 

Ziņojums sniedz pārskatu par grūtnieču un viņu bērnu stāvokli Eiropā. Šo ziņojumu 
sagatavoja vairākas atšķirīgas ekspertu grupas, kas specializējas perinatālās veselības (EURO-
PERISTAT), cerebrālās triekas (SCPE), iedzimtu anomāliju (EUROCAT) jomā, kā arī ekspertu 
grupa, kura strādā ar jautājumiem, kas attiecas uz jaundzimušo ar ārkārtīgi mazu dzimšanas 
svaru aprūpi un ar tās rezultātiem (EURONEOSTAT). Ziņojums atklāja datu un informācijas 
nepietiekamību, un Komisija uzskata, ka šis ziņojums var palīdzēt dalībvalstīm uzlabot 
perinatālās veselības rādītājus.

SCEPE ir vēl viens Komisijas atbalstīts projekts cerebrālās triekas (CT) jomā. 1000 dzīvu 
jaundzimušo vidū ir sastopami 1,5 līdz 2 CT gadījumi. Lai gan tā ir visbiežāk sastopamā 
invaliditāti izraisošā slimība, ar kuru sirgst bērnībā, lielākajai daļai centru nav informācijas 
par pietiekamu gadījumu skaitu, lai gūtu uzticamas aplēses par izplatības rādītāju tendencēm 
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laika gaitā, vai arī to iespējas statistikas jomā nav pietiekamas, lai pētītu etioloģiskos un 
veselības aprūpes jautājumus. Turklāt CP ir kopējs termins, un var rasties grūtības saistībā ar 
atšķirībām gadījumu definīciju noteikšanā, attiecībā uz izvēles un izslēgšanas kritērijiem, ko 
izmanto aptaujās un reģistros, kā arī klasifikācijas sistēmās. 

Komisija arī finansiāli atbalsta šo jomu nolūkā uzlabot zināšanas, ar datiem saistīto stāvokli 
un informāciju, lai palīdzētu dalībvalstīm saņemt vislabāko pieejamo informāciju par 
perinatālo veselību, kas varētu palīdzēt uzlabot stāvokli dalībvalstīs. 

Septītās pamatprogrammas Darba programma pētniecībai veselības aprūpes jomā ietver divus 
pasākumus, kas ir vērsti uz smagām slimībām un veselības aprūpes sniegšanas optimizāciju 
Eiropas iedzīvotājiem. Daži no finansētajiem projektiem attiecas arī uz mātes un bērna 
veselības pētniecības jomu nolūkā analizēt datus un izstrādāt ieteikumus šajā jomā, lai gan šie 
projekti, iespējams, tiešā veidā nav vērsti uz profilakses un ārstniecības iniciatīvām saistībā ar 
grūtniecību un dzemdībām. 

Piemēram, pašlaik tiek īstenots rīcības plāns, lai izstrādātu bērnu kontingenta izpētes 
stratēģiju Eiropai, CHICOS1, kurā tiks analizēti arī dati saistībā ar māšu/bērnu kontingentiem 
un standarta reģistri, lai noteiktu zināšanu nepilnības, izstrādātu ieteikumus turpmākai 
pētniecībai Eiropas līmenī nākamajos 15 gados un ietekmētu politikas veidotājus nolūkā 
nodrošināt, lai pamatnostādnes šajās jomās visā Eiropā būtu balstītas uz labākajiem 
pieejamajiem pierādījumiem. Šajā stratēģijā ir aplūkoti svarīgākie bērnu ārstniecības rezultātu 
temati, tostarp perinatālās ārstniecības rezultāti un svarīgākie noteicošo faktoru temati, tostarp 
sociālā nevienlīdzība. 

Projektā RICHE2 tiks izveidota platforma un saraksts bērnu veselības izpētei Eiropā, un 
projektā GRADIENT3 tiks risināta nepietiekamu zināšanu problēma par to, kādi pasākumi 
efektīvi samazina sociālekonomiskās atšķirības saistībā ar nevienlīdzību veselības aprūpes 
jomā, galveno uzmanību pievēršot ģimenēm un bērniem. EPICE4 mērķis ir uzlabot ļoti 
priekšlaicīgi dzimušu bērnu izdzīvošanas iespējas un ilgtermiņa veselību un attīstību, 
nodrošinot, lai pieejamās medicīniskās zināšanas tiktu izmantotas efektīvas perinatālās 
aprūpes nodrošināšanā Eiropas māšu un neonatālās aprūpes vienībās. Šie projekti pašlaik tiek 
īstenoti, tāpēc mēs vēl gaidām to rezultātus. 

Turklāt, īstenojot ES Pediatrijas regulu (Nr. 1901/2006), ES mērķis ir veicināt tādu 
medikamentu izstrādi, kas ir paredzēti pediatrijas pacientu ārstēšanai, un palielināt tādu 
produktu skaitu, kuri ir īpaši izmēģināti, pārbaudēs iesaistot bērnus. Saskaņā ar Septītās 
pamatprogrammas Veselības programmu Komisija pašlaik finansē 12 projektus attiecībā uz 
bērniem paredzētām nepatentētām zālēm, un kopējais ES finansējums ir EUR 56 miljoni. Vēl 
3 projektu īstenošana (kopējais ES ieguldījums tajos ir EUR 12,35 miljoni) sāksies 2012. gada 
sākumā.

                                               
1 www.chicosproject.eu
2 www.childhealthresearch.eu
3 Atšķirību novēršana: valsts veselības politikas izmantošana nolūkā efektīvi samazināt nevienlīdzību veselības aprūpes jomā 
ģimeņu un bērnu vidū. www.health-gradient.eu
4 Efektīva perinatālā intensīvā aprūpe Eiropā: zināšanu izmantošana uz pierādījumiem balstītā praksē. 
http://www.epiceproject.eu/
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Eiropas Komisijas likumīgās pilnvaras veselības aprūpes jomā ir ierobežotas. Tāpēc 
perinatālās medicīniskās aprūpes jomā tā var sniegt tikai ieteikumus un veikt atbalsta 
pasākumus. Papildus iepriekš minētajiem pasākumiem Eiropas Komisija atbalsta perinatālās 
veselības jomā strādājošās ekspertu grupas, lai pārraudzītu attīstību un noteiktu paraugprakses 
piemērus. Tas varētu palīdzēt uzlabot stāvokli dalībvalstīs.


