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1. Peticijos santrauka

Remdamasi savo skaudžia patirtimi, peticijos pateikėja reikalauja, kad Europos Parlamentas ir 
Europos Komisija imtųsi reikiamų priemonių ir nustatytų bendrus Europos standartus, 
taikomus prevencinėms ir gydymo iniciatyvoms, susijusioms su nėštumu ir gimdymu. 
Peticijos pateikėja pažymi, kad dabartinės Lenkijos sveikatos priežiūros nuostatos, skirtos 
nėščioms moterims ir naujagimiams, neatitinka principų, nustatytų Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 35 straipsnyje (Sveikatos apsauga) ir Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 168 straipsnyje (Visuomenės sveikata), o tai reiškia, kad atitinkami 
Lenkijos piliečiai neturi galimybės pasinaudoti teisėmis, nustatytomis ES teisės aktuose.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. spalio 21 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gruodžio 16 d.

„Šioje peticijoje keliami du pagrindiniai klausimai. Pirmoje dalyje daugiausia dėmesio 
skiriama naujagimių sveikatos priežiūrai; antra dalis susijusi su Lenkijos teismų sistema. 
Pabaigoje daugiausia dėmesio skiriama visos Europos standartams, skirtiems perinatalinei 
medicininei priežiūrai.

Pagrindinių teisių chartijos 35 straipsnyje pripažįstama teisė gauti prevencinės sveikatos 
priežiūros paslaugas ir teisė į medicininį gydymą. Pagal 51 straipsnį chartija privaloma 
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Europos Sąjungos institucijoms ir valstybėms narėms, joms tvirtinant ir įgyvendinant ES 
teisės aktus, tačiau ja ES kompetencijos sritys neišplečiamos, kaip apibrėžta Sutartyse. 
Paaiškinimuose, susijusiuose su Pagrindinių teisių chartija1, teigiama, kad 35 straipsnyje 
nustatyti principai grindžiami SESV 168 straipsniu, kuriame numatyta, kad ES visomis savo 
iniciatyvomis ir veiksmais turėtų užtikrinti aukštą sveikatos apsaugos lygį bei padėti 
įgyvendinti valstybių narių pastangas, tačiau pagal Sutarties dėl ES veikimo (SESV) 
168 straipsnio 7 dalį ji bet kuriuo atveju gerbia valstybių narių atsakomybę už sveikatos 
politikos apibrėžtį ir sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą bei teikimą. Sutartimi dėl 
Europos Sąjungos veikimo ES neįgaliojama tvirtinti privalomas teisės priemones, kuriomis 
būtų nustatyti būtinieji sveikatos priežiūros paslaugų teikimo standartai.

ES sprendžia perinatalinės sveikatos apsaugos klausimą remdamasi kompetencija, jai suteikta 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatomis.

Sveiko nėštumo ir saugaus gimdymo rėmimas yra Europos prioritetas. Nepaisant didelių 
teigiamų pokyčių pastaraisiais dešimtmečiais, motinoms ir kūdikiams perinataliniu 
laikotarpiu, kuris apima nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo, vis dar gresia pavojus. 
Per anksti gimę kūdikiai miršta dažniau nei gimę laiku. Taip pat labiau tikėtina, kad jie gali 
turėti neurologinių ir vystymosi sutrikimų, kurie turės ilgalaikių padarinių jų gyvenimo 
kokybei, jų šeimoms, taip pat susijusių su sveikatos bei socialinėmis paslaugomis. Tą patį 
galima pasakyti ir apie kūdikius, gimusius su didelėmis įgimtomis anomalijomis. Daugelis jų 
turi svarbių medicininių, socialinių ir švietimo poreikių. Negyvų gimusių kūdikių skaičius 
nesumažėjo tiek, kiek naujagimių mirčių skaičius, o jų priežastys dažniausiai lieka 
nežinomos. Svarbios problemos yra pirmalaikis gimdymas, embriono augimo sulėtėjimas, 
įgimtos anomalijos, mirtingumas ir didelis motinų sergamumas, susijęs su gimdymu.

Komisija remia tokias ekspertų grupes kaip „Europeristat“, kurios siekia sukurti ir parengti 
pagrįstus ir patikimus perinatalinės sveikatos priežiūros ES rodiklius.

„Europeristat“ yra daugiadalykis ir geografiškai išsidėstęs ekspertų tinklas. Ši ekspertų grupė 
pasiekė bendrą sutarimą dėl rodiklių sąrašo ir patikrino jų įgyvendinamumą. 2008 m. šis 
tinklas parengė Europos perinatalinės sveikatos ataskaitą, kurioje pateikė 25 dalyvaujančių ES 
valstybių narių ir Norvegijos duomenis.

Ataskaitoje pateikiama nėščių moterų ir jų kūdikių padėties Europoje apžvalga. Šią ataskaitą 
parengė kelios skirtingos ekspertų grupės, atliekančios tyrimus perinatalinės sveikatos 
(EUROPERISTAT), cerebrinio paralyžiaus (SCPE), įgimtų anomalijų (EUROCAT) ir labai 
mažo svorio gimusių kūdikių priežiūros bei padarinių (EURONEOSTAT) klausimais. 
Ataskaitoje nustatytos su duomenimis ir informacija susijusios spragos, todėl Komisija mano, 
kad ši ataskaita gali padėti valstybėms narėms pagerinti perinatalinės sveikatos padėtį.

SCEPE yra kitas cerebrinio paralyžiaus srities projektas, kurį remia Komisija. Cerebrinis 
paralyžius pasitaiko 1,5–2 atvejais iš 1 000 gyvų gimusiųjų. Nors tai yra dažniausiai 
vaikystėje pasitaikanti negalią sukelianti būsena, dauguma centrų neturi pakankamai faktų, 
kad ilgainiui galėtų patikimai apskaičiuoti paplitimo laipsnio tendencijas, arba neturi 
pakankamai statistinių įgaliojimų tirti priežastinius ir sveikatos apsaugos klausimus. Be to, 
                                               
1 2007/C 303/02.
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cerebrinis paralyžius yra labai plati sąvoka, todėl gali kilti sunkumų dėl atvejų apibrėžties, 
įtraukimo ir neįtraukimo kriterijų, taikomų tyrimuose ir registruose, ir dėl klasifikavimo 
sistemų skirtumų.

Komisija taip pat remia šią sritį teikdama finansavimą žinioms, duomenų padėčiai ir 
informavimui gerinti, kad valstybės narės gautų geriausią prieinamą informaciją apie 
perinatalinę sveikatą, kuri galėtų padėti pagerinti padėtį valstybėse narėse.

Septintosios bendrosios programos sveikatos mokslinių tyrimų darbo programa apima dvi 
veiklos sritis, susijusias su pagrindinėmis ligomis ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 
Europos piliečiams optimizavimu. Kai kurie finansuojami projektai susiję su tokia sritimi kaip 
motinos ir vaiko tyrimai siekiant išanalizuoti šios srities duomenis ir parengti rekomendacijas, 
nors jie gali nebūti tiesiogiai orientuoti į prevencines ir gydymo iniciatyvas, susijusias su 
nėštumu ir gimdymu.

Pavyzdžiui, šiuo metu parengtas veiksmų planas, kuriuo siekiama sukurti Europos vaikų 
grupės mokslinių tyrimų strategiją CHICOS1, pagal kurią, be kita ko, bus analizuojami 
duomenys, susiję su motinos ir (arba) vaiko grupėmis bei einamaisiais registrais, norint 
nustatyti žinių spragas, parengti rekomendacijas mokslinių tyrimų veiksmams Europos 
lygmeniu artimiausiems 15 metų ir daryti įtaką politikos formuotojams siekiant užtikrinti, kad
šių sričių gairės visoje Europoje būtų grindžiamos kuo patikimesniais prieinamais įrodymais. 
Planas struktūriškai išdėstytas pagal pagrindines vaiko sveikatos rodiklių temas, įskaitant 
perinatalinės sveikatos rodiklius ir pagrindinių sveikatą lemiančių veiksnių temas, įskaitant 
socialinius skirtumus.

Vykdant projektą RICHE2 bus sukurta vaiko sveikatos mokslinių tyrimų Europoje platforma 
ir aprašas, o vykdant GRADIENT3 bus siekiama pašalinti žinių spragas reikiamų veiksmų, 
susijusių su siekiu sumažinti socialinį ir ekonominį sveikatos priežiūros skirtumų poveikį, 
daugiausia dėmesio skiriant šeimoms ir vaikams, klausimu. Vykdant EPICE4 siekiama itin 
sumažinti pirma laiko gimusių kūdikių mirtingumą ir gerinti ilgalaikę sveikatą bei vystymąsi 
užtikrinant, kad turimos medicininės žinios būtų pritaikytos veiksmingos perinatalinės 
sveikatos priežiūros srityje Europos gimdymo ir naujagimių skyriuose. Šiuo metu šie 
projektai įgyvendinami, taigi kol kas laukiame rezultatų.

Be to, remiantis ES pediatrijos reglamento (Nr. 1901/2006) įgyvendinimo nuostatomis, ES 
siekia palengvinti vaikams skirtų medicinos produktų kūrimą ir didinti produktų, kurie buvo 
specialiai išbandyti su vaikais, kiekį. Šiuo metu pagal Septintosios bendrosios programos 
sveikatos programą Komisija finansuoja 12 vaikams skirtų nepatentuotų vaistų projektų, o 
bendras ES įnašas šioje srityje apytikriai yra 56 mln. EUR. Dar trys projektai (bendras ES 
įnašas – 12,35 mln. EUR) bus pradėti 2012 m. pradžioje.

Teisinė Europos Komisijos kompetencija sveikatos klausimais ribota. Todėl perinatalinės 
                                               
1 www.chicosproject.eu.
2 www.childhealthresearch.eu.
3 Poveikio problemos sprendimas. Visuomenės sveikatos politikos taikymas siekiant veiksmingai sumažinti 
šeimų ir vaikų sveikatos priežiūros skirtumus. www.health-gradient.eu.
4 Veiksminga intensyvi perinatalinės sveikatos priežiūra Europoje. Žinių pritaikymas pagrįstos praktikos srityje. 
http://www.epiceproject.eu/.
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medicininės priežiūros srityje galima tik teikti rekomendacijas ir vykdyti rėmimo veiklą. Be 
nurodytų veiksmų, Europos Komisija remia perinatalinės sveikatos priežiūros srities ekspertų 
grupes, kad galėtų stebėti vystymąsi ir nustatyti geriausią patirtį. Tai galėtų padėti valstybėms 
narėms pagerinti padėtį savo šalyse.“

4. Patikslintas Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. lapkričio 27 d.

„Komisija, atsižvelgdama į 2012 m. balandžio 24 d. vykusiame Peticijų komiteto posėdyje jo 
narių pateiktą prašymą, norėtų informuoti Parlamentą apie sveikatos priežiūros infrastruktūros 
finansavimo galimybes.

Sveikatos priežiūros infrastruktūrai finansuoti (įskaitant medicinos įrangos įsigijimą) galima 
naudoti struktūrinių fondų lėšas. Valstybės narės yra atsakingos už išsamų programų, kurioms 
įgyvendinti skiriama struktūrinių fondų parama, valdymą. Įgyvendindamos kiekvieną 
programą, valstybės narės nacionaliniu, regionų ar kitu lygmeniu paskiria valdymo instituciją, 
kuri informuoja galimus paramos gavėjus, atrenka projektus ir apskritai stebi įgyvendinimą. 
Tai reiškia, kad Europos Komisija nesikiša į projektų atrankos procesą (išskyrus didelius ir 
2000–2006 m. Sanglaudos fondo lėšomis bendrai finansuotus projektus), nes ši veikla 
priskiriama nacionalinės valdžios institucijų kompetencijos sričiai, jeigu jų pasirinktys 
atitinka po konsultacijų su Komisija patvirtintuose programavimo dokumentuose nustatytus 
principus ir galiojančius teisės aktus.

Lenkijoje 2007–2013 m. parama sveikatos priežiūros infrastruktūrai teikiama įgyvendinant 
kelias programas. Įgyvendinant Infrastruktūros ir aplinkos programą daugiausia dėmesio 
skiriama tik valstybinės svarbos investicijoms į sveikatos priežiūros sritį (didelėms 
ligoninėms ir labai siauros specializacijos centrams, nacionalinei medicininės pagalbos 
teikimo sistemai, sraigtasparnių ir greitosios pagalbos automobilių įsigijimui ir kt.). 
Įgyvendinant 16 regioninių programų daugiausia dėmesio skiriama regionų ir vietos sveikatos 
priežiūros įstaigoms.

Norėdama gauti daugiau informacijos apie Lenkijoje paskelbtus kvietimus teikti pasiūlymus, 
peticijos pateikėja gali tiesiogiai kreiptis į atitinkamas valdymo institucijas:

−dėl valstybinės svarbos investicijų į sveikatos priežiūros sritį (Infrastruktūros ir
aplinkos programa) – prašymus reikėtų siųsti Regioninės plėtros ministerijai, 
Infrastruktūros programų valdymo koordinavimo skyriui;
−dėl investicijų į sveikatos priežiūros sritį, kuriomis daugiausia orientuojamasi į regionų 
ir vietos sveikatos priežiūros įstaigas (regioninės programos), – prašymus reikėtų siųsti 
tiesiogiai kiekvienos iš 16 vaivadijų maršalkos tarnybai.

Išvada

Lenkijos valdžios institucijos yra atsakingos už išsamų programų, kurioms įgyvendinti 
skiriama struktūrinių fondų parama, valdymą. Todėl peticijos pateikėja raginama tiesiogiai 
susisiekti su valdymo institucijomis ir gauti daugiau informacijos apie paskelbtus kvietimus 
teikti pasiūlymus dėl investicijų į sveikatos priežiūros sritį 2007–2013 m. Vis dėlto dar 
neįmanoma informuoti peticijos pateikėjos apie programos struktūrą, kuri bus taikoma kitu 
2014–2020 m. programavimo laikotarpiu.“


