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Temats: Lūgumraksts Nr. 0669/2011, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais Jozef 
Zawadzki, par ārstēšanās pie speciālista pieejamības trūkumu Katovices 
poliklīnikās

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš ir pašvaldības komitejas loceklis Polijas pilsētā Katovicē, 
norāda uz ārstēšanās pie speciālista pieejamības trūkumu vietējās poliklīnikās un piezīmē, ka 
tas var radīt negatīvas sekas vecākiem pacientiem, īpaši tiem, kuriem ir mazāk iespēju un 
kuriem ir grūti samaksāt transporta izdevumus. Lūgumraksta iesniedzējs arī atsaucas uz 
Polijas konstitūcijas noteikumiem, saskaņā ar kuriem pilsoņiem ir tiesības uz efektīvu 
medicīnisko aprūpi, vienlaikus uzsverot, ka veselības budžeta pārvaldība nav pārredzama. Tā 
kā Polijai kā parakstītājai valstij ir saistoši Līguma noteikumi par pilsoņu tiesībām uz augsta 
līmeņa veselības aizsardzību un efektīviem veselības aprūpes pakalpojumiem, lūgumraksta 
iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu izmeklēt šo jautājumu.

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

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka daudzi cilvēki mazāk aizsargātajās iedzīvotāju grupās, 
proti, vecāki cilvēki un cilvēki ar sliktu veselību, vairs nevar saņemt visaptverošu veselības 
aprūpi vietējās iestādēs, bet tiem jādodas citur un jāmeklē jauna klīnika, kā arī jāizvēlas jauns 
ārsts. Viņš uzskata, ka šī prasība ir pretrunā Polijas Republikas Konstitūcijai, kurā noteikts, ka 
valsts iestādēm ir īpaši jānodrošina veselības aizsardzība bērniem, grūtniecēm, invalīdiem un 
vecāka gadagājuma cilvēkiem [68. panta 2. punkts].
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Lūgumraksta iesniedzējs arī apgalvo, ka iestādes ir pārkāpušas Līguma par Eiropas 
Savienības darbību noteikumus.

Līgumā par Eiropas Savienības darbību, ar kuru nosaka Eiropas Savienības kompetenču 
robežas, paredzēts, ka „pie dalībvalstu pienākumiem pieder veselības aprūpes pakalpojumu un 
medicīniskās aprūpes vadība” (168. pants). Šajā pašā pantā noteikts, ka visām darbībām 
Savienības līmenī — un līdz ar to arī Komisijas darbībām — jāievēro, ka šie pienākumi ir 
dalībvalstu ziņā.

Turklāt Eiropas Savienības Pamattiesību hartā noteikts, ka „ikvienai personai ir tiesības uz 
profilaktisko veselības aprūpi un ārstniecību saskaņā ar nosacījumiem, kuri paredzēti valstu 
tiesību aktos un praksē” (35. pants).

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja nodrošināto informāciju, šķiet, ka viņa minētā 
problēma ietilpst jomā, kurā Komisija nav pilnvarota rīkoties.

Komisija iesaka lūgumraksta iesniedzējam vērsties ar šo jautājumu pie attiecīgajām Polijas 
iestādēm. Šī iestāde var būt vietēja, reģionāla vai valsts līmeņa, un Polijas Veselības 
ministrijai vajadzētu spēt palīdzēt noteikt vispiemērotāko līmeni, kurā vērsties.


