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Ref.: Petiția nr. 0660/2011, adresată de Anna Spyra, de cetățenie poloneză, privind 
standarde europene preventive și terapeutice comune în perioada sarcinii și la 
naștere

1. Rezumatul petiției

Având în vedere experiențele sale triste, petiționara solicită Parlamentului European și 
Comisiei Europene să adopte măsurile necesare în vederea uniformizării, la nivel european, a 
standardelor preventive și terapeutice, în perioada sarcinii și la naștere. Petiționara subliniază 
că actualele dispoziții în domeniul sănătății care vizează femeile gravide și nou-născuții nu 
respectă principiile stipulate în articolul 35 (protecția sănătății) din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene și în articolul 168 (sănătatea publică) din TFUE, cetățenii 
polonezi afectați nebeneficiind de drepturile pe care le au în conformitate cu legislația 
europeană.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 21 octombrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 decembrie 2011

Petiția are două părți. O parte pune accentul pe îngrijirea nou-născutului, iar cea de-a doua 
parte face referire la sistemul juridic din Polonia. În final se subliniază standardele 
paneuropene pentru îngrijirea medicală perinatală.

Articolul 35 din Carta drepturilor fundamentale recunoaște dreptul de acces al cetățenilor la 
asistență medicală preventivă și dreptul de a beneficia de îngrijiri medicale. În conformitate 
cu articolul 51, Carta are un caracter obligatoriu pentru instituțiile Uniunii Europene și pentru 
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statele membre numai în cazul în care acestea adoptă și pun în aplicare dreptul UE, dar nu 
extinde competențele UE, conform dispozițiilor tratatelor. Explicațiile referitoare la Carta 
drepturilor fundamentale1 afirmă că principiile stabilite la articolul 35 se bazează pe 
articolul 168 din TFUE, care stabilește că UE trebuie să asigure un nivel înalt de protecție a 
sănătății prin toate inițiativele și acțiunile sale și să completeze eforturile depuse de statele 
membre, dar, în conformitate cu articolul 168 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene (TFUE), Uniunea trebuie să respecte responsabilitățile statelor membre în 
ceea ce privește definirea politicii lor de sănătate, precum și organizarea și prestarea de 
servicii de sănătate și îngrijire medicală. TFUE nu conferă UE competența de a adopta măsuri 
legislative obligatorii care să stabilească standarde minime cu privire la sănătate.

UE adresează problema protecției sănătății perinatale în limita competențelor sale conferite de 
către TFUE.

Promovarea unei sarcini sănătoase și a unei nașteri sigure reprezintă o prioritate în Europa. În 
ciuda îmbunătățirilor semnificative din ultimele decenii, mamele și copiii acestora sunt încă 
supuși unui risc în perioada perinatală, perioadă care acoperă sarcina, nașterea și perioada 
postnatală. În cazul copiilor născuți prematur există șanse mai mari ca aceștia să moară decât 
în cazul celor născuți la termen. Este, de asemenea, mult mai probabil ca în cazul acestora să 
apară unele probleme neurologice și de dezvoltare, având consecințe pe termen lung în ceea 
ce privește calitatea vieții lor, familiile lor și serviciile sociale și de sănătate. În aceeași 
situație se află și copiii care s-au născut cu anomalii congenitale grave. Majoritatea au nevoie 
de atenție medicală, socială și educațională specială. Numărul copiilor născuți morți nu a 
scăzut la fel de mult ca și cel al deceselor nou-născuților, iar cauzele acestora rămân în mare 
parte necunoscute. Nașterile premature, încetarea dezvoltării fătului, anomaliile congenitale, 
mortalitatea și morbiditatea maternă gravă sunt principalele probleme legate de nașterea unui 
copil.

Comisia sprijină grupuri de experți precum Europeristat în vederea dezvoltării și compilării 
unor indicatori fiabili pentru supravegherea sănătății perinatale în UE.

Europeristat este o rețea de experți multidisciplinară și geografică. Acest grup a stabilit o listă 
de indicatori și i-a testat fezabilitatea. În 2008, această rețea a realizat Raportul european în 
materie de sănătate perinatală, cu informații primite de la 25 de participanți din statele 
membre ale UE și Norvegia.

Raportul oferă o analiză a situației femeilor gravide din Europa și a copiilor lor. Acest raport a 
fost elaborat de mai multe grupuri diferite de experți în sănătate perinatală 
(EUROPERISTAT), paralizie cerebrală (SCEPE), anomalii congenitale (EUROCAT) și în 
modul de îngrijire a nou-născuților cu greutăți foarte mici la naștere (EURONEOSTAT). 
Raportul a identificat date și informații care lipsesc, iar Comisia consideră că acest raport 
poate fi de ajutor pentru statele membre în încercarea lor de a ameliora sistemul de sănătate 
perinatală.

SCEPE reprezintă un alt proiect sprijinit de Comisie în domeniul paraliziei cerebrale (PC). 
Rata de apariție a PC este de 1,5-2 la o mie de nașteri. Deși este cea mai întâlnită deficiență 
                                               
1 2007/C 303/02.
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apărută în copilărie, majoritatea centrelor nu dețin cazuri suficiente pentru a obține estimări 
sigure în ceea ce privește evoluția în timp a ratei de prevalență sau nu au o putere statistică 
suficient de mare pentru a studia problemele etiologice și de sănătate. Mai mult, PC este un 
termen general și pot apărea anumite dificultăți din cauza unor diferențe în ceea ce privește 
definirea cazurilor, criteriile de includere și excludere utilizate de studii și registre și sistemele 
de clasificare.

Comisia sprijină acest domeniu și prin fonduri destinate îmbunătățirii cunoștințelor și 
identificării datelor, pentru a ajuta statele membre să obțină cele mai utile informații 
disponibile cu privire la sănătatea perinatală, ceea ce ar putea duce la o evoluție în acest sens 
în statele membre.

Cel de-al șaptelea program-cadru de cercetare în sănătate (FP7) include două activități care 
tratează problema unor boli importante și optimizarea serviciilor de asistență medicală pentru 
cetățenii europeni. Unele dintre proiectele finanțate se bazează pe cercetare în ceea ce privește 
mama și copilul, pentru a analiza informații și a elabora recomandări în domeniu, deși nu pun 
accentul pe inițiativele de prevenire și tratament referitoare la perioada de sarcină și la naștere.

De exemplu, în prezent în Europa se derulează o acțiune pentru dezvoltarea unei strategii de 
cercetare pentru grupa copiilor, CHICOS1, care, printre altele, va analiza informațiile 
referitoare la grupurile mamă/copil și înregistrările de rutină pentru a identifica informații care 
lipsesc, pentru a elabora recomandări pentru viitoarele acțiuni de cercetare la nivel european 
pentru următorii 15 ani și pentru a-i influența pe responsabilii politici să se asigure că toate 
îndrumările din Europa în acest domeniu se bazează pe cele mai bune probe disponibile. 
Această strategie este structurată în jurul unor teme-cheie privind rezultatele referitoare la 
sănătatea copiilor, inclusiv rezultatele din perioada perinatală, și în jurul unor teme-cheie 
determinante, printre care și inegalitățile sociale.

Proiectul RICHE2 va crea o platformă și un registru pentru cercetarea în domeniul sănătății 
copilului în Europa, iar GRADIENT3 va aborda problema informațiilor care lipsesc în ceea ce 
privește stabilirea acțiunilor eficiente pentru reducerea scalei socioeconomice a inegalității în 
materie de sănătate, concentrându-se asupra familiilor și copiilor. EPICE4 dorește să 
sporească numărul supraviețuirilor în cazul copiilor născuți prematur și sănătatea și 
dezvoltarea acestora pe termen lung, asigurându-se că toate cunoștințele medicale disponibile 
se transpun în acțiuni eficiente de îngrijire perinatală în cadrul unităților de maternitate și 
neonatale europene. Aceste proiecte se află în plină desfășurare, astfel încât rezultatele sunt 
încă așteptate.

Mai mult, prin aplicarea dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 1901/2006 privind 
medicamentele de uz pediatric, UE dorește să faciliteze dezvoltarea produselor medicinale 
pentru a fi utilizate pentru populația pediatrică și să crească numărul produselor care au fost 
testate pe copii. În temeiul celui de-al șaptelea program-cadru de cercetare în sănătate, 
Comisia finanțează 12 proiecte referitoare la „medicamente pentru copii neprotejate de 

                                               
1 www.chicosproject.eu.
2 www.childhealthresearch.eu.
3 Abordarea scalei: aplicarea politicilor de sănătate publică pentru a reduce inegalitățile în materie de sănătate în rândul 
familiilor și copiilor, www.health-gradient.eu.
4 Îngrijirea perinatală intensivă în Europa: transpunerea cunoștințelor în practică, http://www.epiceproject.eu/.
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brevete”, cu o contribuție totală a UE de aproximativ 56 de milioane de euro. Alte 3 proiecte 
(contribuția totală a UE: 12,35 milioane de euro) vor demara la începutul anului 2012.

Competențele legale ale Comisiei Europene în domeniul sănătății sunt limitate. Prin urmare, 
în ceea ce privește îngrijirea medicală perinatală sunt posibile numai recomandări și acțiuni de 
sprijin. Pe lângă acțiunile subliniate mai sus, Comisia Europeană sprijină grupuri de experți în 
domeniul sănătății perinatale, pentru a monitoriza evoluția și a identifica cele mai bune 
practici. Acest sprijin ar putea ajuta statele membre să își îmbunătățească situația națională.


