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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0669/2011 του Jozef Zawadzki, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
έλλειψη πρόσβασης σε ειδικευμένη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στις 
πολυκλινικές στο Katowice

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος είναι μέλος του δημοτικού συμβουλίου της πολωνικής πόλης 
Katowice, επισημαίνει την έλλειψη πρόσβασης σε ειδικευμένη ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη στις τοπικές πολυκλινικές, και σημειώνει ότι αυτό θα μπορούσε να έχει αρνητικές 
επιπτώσεις ιδίως στους ηλικιωμένους ασθενείς, που είναι λιγότερο ευκίνητοι και 
δυσκολεύονται να καλύψουν τα έξοδα μεταφοράς. Ο αναφέρων παραπέμπει επίσης στις 
διατάξεις του Συντάγματος της Πολωνίας, σύμφωνα με τις οποίες οι πολίτες έχουν το 
δικαίωμα σε αποτελεσματική ιατρική περίθαλψη, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι η διαχείριση του 
προϋπολογισμού για την υγεία δεν είναι διαφανής. Καθώς η Πολωνία έχει υπογράψει τη 
Συνθήκη και δεσμεύεται από τις διατάξεις της σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών σε υψηλό 
επίπεδο προστασίας της υγείας και αποτελεσματικές υπηρεσίες υγείας, ο αναφέρων ζητεί από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διερευνήσει το θέμα.

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

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι πολλοί άνθρωποι που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, 
συγκεκριμένα ηλικιωμένοι και άτομα με κακή υγεία, δεν μπορούν πλέον να λαμβάνουν 
ολοκληρωμένη θεραπευτική αγωγή στα τοπικά υγειονομικά κέντρα αλλά υποχρεώνονται να 
μετακινηθούν προς αναζήτηση νέας κλινικής και νέου θεράποντος ιατρού τον οποίο πρέπει 
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να επιλέξουν. Εκτιμά δε ότι πρόκειται για απαίτηση που αντιβαίνει στο Σύνταγμα της 
Δημοκρατίας Πολωνίας, στο οποίο δηλώνεται ότι οι δημόσιες αρχές οφείλουν να λαμβάνουν 
ειδικές πρόνοιες για την υγειονομική προστασία των παιδιών, των εγκύων, των αναπήρων και 
των ηλικιωμένων [άρθρο 68(2)].

Ο αναφέρων ισχυρίζεται επίσης ότι οι αρχές έχουν παραβιάσει τις διατάξεις της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία οριοθετεί τις αρμοδιότητες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορίζει ότι «στις ευθύνες των κρατών μελών εμπίπτει η διαχείριση 
των υγειονομικών υπηρεσιών και της ιατρικής περίθαλψης» (άρθρο 168).  Το ίδιο άρθρο 
ορίζει ότι οποιαδήποτε δράση της Ένωσης, και άρα της Επιτροπής, αναπτύσσεται χωρίς να 
θίγονται οι εν λόγω ευθύνες.

Επιπλέον, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι 
«κάθε πρόσωπο δικαιούται να έχει πρόσβαση στην πρόληψη σε θέματα υγείας και να 
απολαύει ιατρικής περίθαλψης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις εθνικές 
νομοθεσίες και πρακτικές» (άρθρο 35).

Φαίνεται, με βάση τις πληροφορίες που παρέσχε ο αναφέρων, ότι το ζήτημα που εγείρει 
εμπίπτει σε τομέα στον οποίο δεν δύναται να παρέμβει η Επιτροπή.  

Η Επιτροπή συνιστά στον αναφέροντα να θέσει το θέμα υπόψη των αρμοδίων αρχών στη 
Πολωνία.  Η εν λόγω αρχή μπορεί να βρίσκεται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. 
Το εθνικό υπουργείο υγείας πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίσει ποιο είναι το 
καταλληλότερο διοικητικό επίπεδο στο οποίο πρέπει να απευθυνθεί ο αναφέρων.


