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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0660/2011, którą złożyła Anna Spyra (Polska) w sprawie 
wspólnych europejskich norm w zakresie inicjatyw na rzecz profilaktyki oraz 
leczenia podczas ciąży i porodu

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, powołując się na własne przykre doświadczenia, zwraca się do 
Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Europejskiej o poczynienie koniecznych kroków 
w celu ustanowienia wspólnych europejskich norm w zakresie inicjatyw na rzecz profilaktyki 
oraz leczenia podczas ciąży i porodu. Składająca petycję zauważa, że obowiązujące w Polsce 
przepisy zdrowotne dotyczące kobiet w ciąży oraz noworodków nie zapewniają pełnej 
realizacji postanowień zawartych w art. 35 (Ochrona zdrowia) Karty praw podstawowych 
Unii Europejskiej oraz w art. 168 (Zdrowie publiczne) Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE), co oznacza, że obywatele polscy nie mają możliwości korzystania 
z praw przysługujących im na mocy aktów UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 21 października 2011 r. Zwrócono się do 
Komisji o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 grudnia 2011 r.

Przedmiotowa petycja ma dwa aspekty. Jeden dotyczy opieki zdrowotnej nad noworodkami; 
drugi systemu sądownictwa w Polsce. Zasadniczym aspektem petycji są w efekcie 
ogólnoeuropejskie normy okołoporodowej opieki medycznej. 

W art. 35 karty praw podstawowych zapewnia się wszystkim ludziom prawo dostępu do 
profilaktycznej opieki zdrowotnej i prawo do korzystania z leczenia. Zgodnie z art. 51 karta 
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ma zastosowanie do instytucji Unii Europejskiej i państw członkowskich, kiedy przyjmują 
one i stosują prawo Unii, nie wykraczając jednak poza granice kompetencji Unii określone w 
Traktatach. W wyjaśnieniach dotyczących karty praw podstawowych1 stwierdza się, że 
zasady określone w art. 35 bazują na art. 168 TFUE, który stanowi, że UE powinna zapewnić 
wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego we wszystkich swoich politykach i działaniach 
oraz uzupełniać wysiłki państw członkowskich, jednak zgodnie z art. 168 ust. 7 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w każdym przypadku szanuje się obowiązki 
państw członkowskich w zakresie określania ich polityki dotyczącej zdrowia, jak również 
organizacji i świadczenia opieki zdrowotnej. W TFUE Unii Europejskiej nie powierza się 
uprawnień do przyjmowania wiążących środków ustawodawczych określających normy 
minimalne w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej. 

UE podejmuje kwestie okołoporodowej ochrony zdrowia w ramach kompetencji przyznanych 
jej na mocy TFUE. 

Promowanie zdrowej ciąży i porodu to priorytet w Europie. Mimo znaczącej poprawy 
w ciągu minionych dziesięcioleci matki wraz ze swoimi dziećmi nadal pozostają zagrożone w 
okresie okołoporodowym, który obejmuje ciążę, poród i połóg. Prawdopodobieństwo zgonu 
w przypadku dzieci urodzonych przedwcześnie jest większe niż w przypadku dzieci 
urodzonych o czasie. Dzieci te są też bardziej narażone na wady neurologiczne i rozwojowe, 
które mają długotrwałe skutki w kontekście jakości ich życia, ich rodzin, a także zdrowia 
i usług socjalnych. To samo dotyczy dzieci z poważnymi wadami wrodzonymi. Wiele z nich 
ma istotne potrzeby medyczne, socjalne i edukacyjne. Liczba martwych urodzeń nie spadła 
tak bardzo, jak liczba zgonów noworodków, a ich przyczyny w dużym stopniu pozostają 
nieznane. Zasadnicze problemy dotyczą przedwczesnych narodzin, ograniczenia wzrostu 
płodu, wad wrodzonych, śmiertelności i poważnych chorób matek, które wiążą się z porodem. 

Komisja wspiera grupy ekspertów, takie jak Europeristat, aby opracowywać i kompilować 
istotne i wiarygodne wskaźniki kontroli zdrowia okołoporodowego w UE. 
Europeristat to wielodyscyplinarna i geograficzna sieć ekspertów. Wypracowała ona 
konsensus dotyczący wykazu wskaźników i przetestowała ich adekwatność. W 2008 r. sieć 
opracowała Sprawozdanie w sprawie zdrowia w okresie okołoporodowym, które zawiera 
dane z 25 uczestniczących państw członkowskich UE oraz z Norwegii. 

W sprawozdaniu tym przedstawiono ogólny zarys sytuacji ciężarnych matek i ich dzieci 
w Europie. Sprawozdanie zostało sporządzone przez kilka różnych grup ekspertów 
zajmujących się zdrowiem w okresie okołoporodowym (EUROPERISTAT), mózgowym 
porażeniem dziecięcym (SCPE), wadami wrodzonymi (EUROCAT) oraz opieką nad dziećmi 
o bardzo niskiej masie urodzeniowej i ich dalszym rozwojem (EURONEOSTAT). 
W sprawozdaniu określono luki w danych i informacjach, a Komisja uważa, że może ono 
pomóc państwom członkowskim w poprawie stanu zdrowia w okresie okołoporodowym.

SCEPE to inny wspierany przez Komisję projekt w dziedzinie mózgowego porażenia 
dziecięcego. Mózgowe porażenie dziecięce występuje w 1,5–2 przypadkach na 1000 żywych 
urodzeń. Choć jest to najbardziej powszechny rodzaj niepełnosprawności dziecięcej, 
większość ośrodków ma do czynienia z liczbą przypadków niewystarczającą do tego, aby 
                                               
1 2007/C 303/02.
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uzyskać wiarygodne szacunki trendów w czasie w odniesieniu do współczynnika 
chorobowości lub posiada niewystarczające możliwości gromadzenia i analizowania danych 
statystycznych w celu zbadania kwestii etiologii i usług zdrowotnych. Ponadto mózgowe 
porażenie dziecięce to termin ogólny, w związku z czym mogą pojawiać się rozbieżności 
w definicji przypadku, w kryteriach włączenia lub wykluczenia stosowanych w badaniach 
i rejestrach oraz w systemach klasyfikacji. 

Komisja również wspiera tę dziedzinę, finansując rozwój wiedzy, stanu danych i informacji, 
tak aby pomagać państwom członkowskim w uzyskaniu najlepszych dostępnych informacji 
na temat zdrowia w okresie okołoporodowym, co mogłoby pomóc w poprawieniu sytuacji 
w państwach członkowskich. 

Program prac w dziedzinie badań zdrowotnych siódmego programu ramowego obejmuje dwa 
działania, które dotyczą głównych chorób oraz optymalizacji sposobu zapewniania opieki 
zdrowotnej obywatelom europejskim. Niektóre z finansowanych projektów dotyczą obszaru 
badań nad matką i dzieckiem i obejmują analizę danych oraz formułowanie zaleceń w tej 
dziedzinie, choć nie muszą bezpośrednio odnosić się do działań prewencyjnych i leczniczych 
w zakresie ciąży i porodu. 

Obecnie istnieje na przykład plan działania dotyczący Rozwoju strategii kohortowych badań 
dzieci w Europie (ang. Developing a Child Cohort Research Strategy for Europe, CHICOS)1, 
w ramach którego będą między innymi analizowane dane dotyczące kohort matek/dzieci oraz 
rutynowo prowadzone rejestry, tak aby określać luki w wiedzy, opracowywać zalecenia 
w zakresie dalszych działań badawczych na szczeblu UE na kolejnych 15 lat i oddziaływać na 
decydentów, co ma na celu dopilnowanie, by w Europie wytyczne w tych dziedzinach 
bazowały na najlepszych dostępnych dowodach. Struktura projektu odpowiada kluczowym 
zagadnieniom z zakresu rozwoju stanu zdrowia dziecka, co obejmuje przebieg okresu 
okołoporodowego i zasadnicze wyznaczniki, w tym nierówności społeczne. 

W wyniku realizacji projektu RICHE2powstanie platforma i wykaz badań z zakresu zdrowia 
dzieci w Europie, zaś projekt GRADIENT3będzie dotyczyć braków w wiedzy na temat tego, 
jakie działania skutecznie zmniejszają stopień społeczno-gospodarczych nierówności 
w zakresie zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin i dzieci. EPICE4 ma na celu 
zwiększenie przeżywalności dzieci urodzonych znacznie przed terminem oraz długotrwałą 
poprawę stanu ich zdrowia i rozwoju poprzez dopilnowanie, by dostępna wiedza medyczna 
przekładała się na skuteczną opiekę okołoporodową na europejskich oddziałach położniczych 
i neonatologicznych. Projekty te są obecnie realizowane, tak więc nadal oczekujemy na 
wyniki. 

Ponadto w oparciu o przepisy wykonawcze do unijnego rozporządzenia pediatrycznego 
                                               
1 www.chicosproject.eu
2www.childhealthresearch.eu
3Kwestia gradientu: stosowanie strategii z zakresu zdrowia publicznego w celu skutecznej redukcji nierówności 
wśród rodzin i dzieci (ang. Tackling the Gradient: Applying Public Health Policies to Effectively Reduce Health 
Inequalities amongst Families and Children), www.health-gradient.eu
4 Efektywna intensywna opieka okołoporodowa w Europie: przekładanie wiedzy na praktykę opartą na 
dowodach (ang. Effective Perinatal Intensive Care in Europe: Translating knowledge into evidence-based 
practice), http://www.epiceproject.eu/
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(nr 1901/2006) UE zamierza ułatwić opracowywanie produktów leczniczych stosowanych 
w populacji dziecięcej, a także zwiększyć liczbę produktów, które zostały specjalnie 
przebadane na dzieciach. Na mocy programu „Zdrowie” siódmego programu ramowego 
Komisja finansuje obecnie 12 projektów dotyczących nieopatentowanych leków dla dzieci, 
a całkowity wkład UE wynosi około 56 milionów euro. Realizacja kolejnych 3 projektów 
(całkowity wkład UE: 12,35 milionów euro) rozpocznie się na początku 2012 r.

Uprawnienia Komisji Europejskiej w dziedzinie zdrowia są ograniczone. A zatem w obszarze 
okołoporodowej opieki medycznej możliwe jest jedynie formułowanie zaleceń 
i podejmowanie działań wspierających. Oprócz działań opisanych powyżej Komisja 
Europejska wspiera grupy ekspertów w obszarze zdrowia w okresie okołoporodowym, tak 
aby monitorować rozwój i określać sprawdzone rozwiązanie. Mogłoby to pomóc państwom 
członkowskim w poprawie ich sytuacji krajowej.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 listopada 2012 r.

W odpowiedzi na wniosek przedstawiony przez posłów na posiedzeniu Komisji Petycji 
w dniu 24 kwietnia 2012 r. Komisja chciałaby poinformować Parlament o możliwościach 
finansowania infrastruktury zdrowotnej.

Fundusze strukturalne mogą zostać wykorzystane w celu finansowania infrastruktury 
zdrowotnej (w tym do zakupu sprzętu medycznego). Za szczegółowe zarządzanie programami 
finansowanymi z funduszy strukturalnych odpowiedzialne są państwa członkowskie. 
W odniesieniu do każdego programu wyznaczają one organ zarządzający (na poziomie 
krajowym, regionalnym lub innym), który informuje potencjalnych beneficjentów, wybiera 
projekty i ogólnie monitoruje wdrażanie. Oznacza to, iż Komisja Europejska nie może 
ingerować w proces wyboru projektów (z wyjątkiem głównych projektów i projektów 
współfinansowanych w ramach Funduszu Spójności na lata 2000–2006), ponieważ należy to 
do kompetencji organów krajowych, pod warunkiem że ich wybory są zgodne z zasadami 
ustanowionymi w dokumentach programowych przyjętych w konsultacji z Komisją, a także 
z obowiązującym prawodawstwem.

W latach 2007–2013 środki przeznaczone na wsparcie infrastruktury zdrowotnej w Polsce 
rozdzielone zostały między wiele programów. Program Infrastruktura i Środowisko służy 
wyłącznie do finansowania ważnych dla danego kraju inwestycji związanych z ochroną 
zdrowia (najważniejsze szpitale, wysoko wyspecjalizowane ośrodki medyczne, krajowy 
system ratownictwa medycznego, zakup śmigłowców i karetek pogotowia, etc.). Ogółem 
szesnaście programów regionalnych odnosi się przede wszystkim do regionalnych i lokalnych 
instytucji zdrowotnych .

W celu uzyskania informacji na temat publikowanych w Polsce zaproszeń do składania 
wniosków składający petycję mogą kontaktować się bezpośrednio z odpowiednimi organami 
zarządzającymi:
- w sprawie inwestycji związanych z ochroną zdrowia, które są istotne dla danego kraju 

(Program Infrastruktura i Środowisko): wnioski powinny być kierowane do 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, do Departamentu Koordynacji Programów 
Infrastrukturalnych;
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- w sprawie inwestycji związanych z ochroną zdrowia, które odnoszą się głównie do 
instytucji regionalnych i lokalnych (programy regionalne): wnioski powinny być 
kierowane bezpośrednio do Urzędu Marszałkowskiego jednego z 16 województw.

Podsumowanie

Polskie organy krajowe odpowiedzialne są za zarządzanie programami, które są finansowane 
ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych. Komisja zachęca składających petycję 
do skontaktowania się bezpośrednio z organami zarządzającymi i do zasięgnięcia informacji 
na temat zaproszeń do składania wniosków dotyczących inwestycji w dziedzinie zdrowia 
w latach 2007–2013. Obecnie nie ma jednak możliwości przekazania informacji na temat 
struktury programu, która będzie miała zastosowanie podczas kolejnego okresu 
programowania przypadającego na lata 2014–2020 r. 


