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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi solidarios sveikatos priežiūros sistemos yra svarbiausias Europos socialinio 
modelio elementas, o teikiant bendros svarbos socialines ir sveikatos paslaugas atliekamos 
bendros svarbos užduotys ir taip labai prisidedama prie socialinio teisingumo ir socialinės 
sanglaudos, 

B. kadangi galimybė naudotis sveikatos priežiūra yra pagrindinė teisė, apibrėžta Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 35 straipsnyje, o užtikrinti vienodas galimybes 
visiems naudotis aukštos kokybės sveikatos priežiūra yra pagrindinis valstybių narių 
valdžios institucijų uždavinys,

C. kadangi vadovaujantis subsidiarumo principu ir EB sutarties 152 straipsnio 5 dalimi 
valstybės narės yra atsakingos už sveikatos priežiūros organizavimą,

D. kadangi visi ES piliečiai turi teisę gauti sveikatos priežiūrą,

E. kadangi gera sveikata ir aukštas sveikatos apsaugos lygis turi teigiamą poveikį užimtumo 
užtikrinimui ir gyventojų gerovei, prisideda skatinant didesnį produktyvumą ir geresnį 
konkurencingumą nacionaliniu ir ES lygmenimis,

F. kadangi sveikatos priežiūros sektorius strategiškai svarbus nacionalinei ekonomikai, nes 
šiame sektoriuje šiuo metu dirba daug žmonių ir esama galimybių sukurti daugybę darbo 
vietų, taigi taip stiprinamas nacionalinės ekonomikos augimo potencialas,

G. kadangi sveikatos priežiūrą reikėtų derinti prie kintančių ES gyventojų poreikių ir 
ypatumų ir jos pagrindas turėtų būti prevencijos, sveikatos apsaugos, geros sveikatos 
(fizinės ir dvasinės) skatinimo principai ir sveiko gyvenimo būdo nuo mažens 
propagavimas,

H. kadangi veiksminga sveikatos apsauga ir darbo sauga galima užkirsti kelią nelaimingiems 
atsitikimams darbe, profesiniams susirgimams ir sumažinti dėl su darbu susijusių 
priežasčių nuolat neįgalių žmonių skaičių,

I. kadangi didesnis dėmesys ES sveikatos strategijoje turėtų būti skiriamas ilgalaikei 
sveikatos priežiūrai naudojant naujas technologijas, chroniškomis ligomis sergančių 
asmenų priežiūrai, namuose teikiamai vyresnio amžiaus žmonių ir fizinę ar dvasinę 
negalią turinčių asmenų sveikatos priežiūrai bei paslaugoms, teikiamoms žmonėms, kurie 
rūpinasi minėtais asmenimis, ir kadangi, atsižvelgiant į šias aplinkybes, reikėtų siekti 
sveikatos paslaugų ir socialinių paslaugų sąveikos,

J. kadangi slaugytojai yra nepakeičiama, bet didžia dalimi nepripažinta mūsų sveikatos 
priežiūros sistemų ir visuomenės dalis,

K. kadangi ES sveikatos strategija ir valstybių narių, valstybių narių ir Komisijos 
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bendradarbiavimas sveikatos priežiūros sektoriuje politiniu, administraciniu, medicininiu, 
edukaciniu, techniniu ir moksliniu lygmenimis neturi finansiškai arba organizaciniu 
požiūriu pakenkti solidarumu pagrįstoms sistemoms ir viešųjų paslaugų užduotims 
sveikatos priežiūros srityje,

L. kadangi daugybėje valstybių narių dėl augančio sveikatos priežiūros sektoriaus paslaugų 
poreikio būtina skubiai imtis aktyvių veiksmų ir samdyti bei išlaikyti sveikatos priežiūros 
specialistus, teikti paslaugas siekiant padėti giminaičiams ir draugams, nemokamai 
prižiūrintiems jų globojamus asmenis,

1. pritaria Komisijai, kad ES gali užtikrinti daugybės tarpvalstybinių aspektų, įskaitant 
sveikatos priežiūros specialistų judumą, viešųjų ir privačių įstaigų bendradarbiavimą, 
laisvą prekių, paslaugų ir pacientų judėjimą, pridėtinę vertę;

2. vis dėlto pažymi, kad siekiant palengvinti sveikatos priežiūros specialistų judumą ir 
užtikrinti ligonių saugumą visoje Europos Sąjungoje būtina, kad valstybės narės ir jų 
atitinkamos sveikatos priežiūros specialistų reguliavimo institucijos keistųsi informacija;

3. yra įsitikinęs, kad pacientams būtina suteikti daugiau teisių, ir kad, atsižvelgiant į šias 
aplinkybes, turėtų būti parengtos informavimo strategijos, kad pacientus būtų galima 
tinkamai informuoti apie jų teises ir pareigas, įskaitant teisę laisvai judėti siekiant gauti 
sveikatos priežiūrą (visoje ES būtina užtikrinti šios priežiūros standartus, taip pat 
nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų suderinamumą), ir taip leisti jiems labiau tapti 
aktyviais subjektais, o ne vien tik būti sveikatos priežiūrą gaunančiais objektais, bei 
skatinti jų asmeninį brandumą, kurį turėdami gyventojai sugebės patys reaguoti į tam 
tikrus savo sveikatos poreikius ir prisiims už tai atsakomybę;

4. ragina Komisiją nepalikti nepastebėto vaidmens, kurį slaugytojai atlieka visuomenėje, ir 
prašo Komisiją imtis atitinkamų priemonių siekiant užtikrinti, kad į slaugytojus būtų 
atsižvelgiama ateityje formuojant politiką;

5. pažymi, kad siekiant paremti slaugytojus ateityje įgyvendinant politikos iniciatyvas 
Komisija turėtų sukaupti naujausius slaugytojų duomenis ir statistiką;

6. ragina Komisiją ir valstybes nares įgyvendinant ES sveikatos priežiūros strategiją parengti 
bendro neįgalumo apibrėžimo, kuris apimtų ir lėtinėmis ligomis ar vėžiu sergančius 
žmones, nustatymo gaires ir ragina valstybes nares, kurios dar neįtraukė minėtų žmonių į 
nacionalinius neįgalumo apibrėžimus, kuo skubiau tai padaryti;

7. mano, kad sveikatos priežiūros specialistų mokymai turėtų būti suderinti su dinamiškais 
procesais sveikatos priežiūros sektoriuje, ir todėl reikia skatinti visą gyvenimą trunkantį 
sveikatos priežiūros specialistų mokymąsi, kad pastarieji galėtų visapusiškai pasinaudoti 
laimėjimais informacijos ir komunikacijos sektoriuose, taip pat naujais laimėjimais 
medicinos, mokslo ir technologijų srityse, be to, steigti stabilias mokymo institucijas 
siekiant užtikrinti minėtojo visą gyvenimą trunkančio mokymosi galimybes ir galimybę 
pripažinti šį mokymąsi visoje Europoje; taip pat mano, kad itin svarbu, jog iniciatyvų 
imasi institucijos ir universitetai, kurie padedami įvairių sričių specialistų įgyvendino 
esmines mokymo priemones, kuriomis buvo siekiama sukurti sveikatos priemonių 
integravimo metodus, ypač atsižvelgiant į ilgalaikius sveikatos poreikius; be to, pabrėžia, 
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kad reikia gerinti darbo ir sveikatos apsaugą bei darbo sąlygas sveikatos priežiūros 
sektoriuje;

8. ragina valstybes nares užtikrinti pacientams galimybę gauti gyvybiškai svarbius vaistus, 
net jei šie ir būtų brangūs, siekiant užtikrinti visuotinę teisę į sveikatą;

9. ragina valstybes nares įgyvendinant ES sveikatos priežiūros strategiją užtikrinti, kad 
sveikatos priežiūros specialistai ir neoficialūs slaugytojai galėtų naudotis sveikatos ir 
socialinių paslaugų sistema, kadangi teikiant jiems paramą bus užtikrinta aukštesnės 
kokybės priežiūra;

10. mano, kad Europos Sąjunga turėtų imtis tolesnių priemonių, kuriomis būtų siekiama 
apsaugoti sveikatos priežiūros darbuotojus nuo nelaimingų atsitikimų ir sužalojimų darbo 
vietoje, kai turima mokslo arba medicinos įrodymų, jog tokia apsauga reikalinga; 
teigiamai vertina Komisijos ketinimą iki 2008 m. pabaigos pateikti pasiūlymą dėl 
direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2000/54/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo 
rizikos, susijusios su biologinių veiksnių poveikiu darbe, siekiant užtikrinti, kad asmenys, 
dirbantys sveikatos priežiūros sektoriuje, būtų apsaugoti nuo užkrėtimų įsidūrus adata ar 
susižeidus kitomis gydymui naudojamomis priemonėmis;

11. ragina Komisiją ir valstybes nares įgyvendinant strategiją dėti daugiau pastangų, kad 
sveikatos priežiūros darbuotojams ir pacientams būtų sumažinta grėsmė ligoninėse 
užsikrėsti infekcijomis, pvz., meticilinui atsparia Staphylococcus aureus (MRSA), 
tobulinant keitimąsi pažangiąja patirtimi, pvz., įgyvendinant veiksmingas tikrinimo 
programas ir privalomai izoliuojant užsikrėtusius pacientus ir sveikatos priežiūros 
darbuotojus;

12. ragina įgyvendinant strategiją veiksmingiau Europos Sąjungoje keistis visų sveikatos 
priežiūros sričių pažangiąja patirtimi, ypač susijusia su sveikatos tikrinimo programomis ir 
sunkių ligų, pvz., vėžio, diagnozavimu bei gydymu, taip pat kreipti dėmesį į valstybių 
narių pažangiąją patirtį sėkmingai integruojant sveikatos ir socialinės apsaugos paslaugas, 
kad kitos valstybės narės galėtų iš jos pasimokyti,

13. ragina Komisiją ir valstybes nares, vykdant strategiją, toliau tyrinėti mokslinių ir 
technologinių tyrimų sąveiką, ypač susijusią su šiuo metu nepakankamai finansuojamų 
medicinos sričių tyrimais, ir naujų medicinos sektorių ir gydymo metodų kūrimą siekiant 
visiems suteikti galimybę naudotis šiais gydymo metodais, kadangi tai gali turėti labai 
teigiamą poveikį ES piliečių sveikatos būklei ir sustiprinti sistemos veiksmingumą;

14. pabrėžia, kad visi Bendrijos veiksmai sveikatos srityje turi būti suderinami su solidarumo 
principu, kuriuo grindžiamos nacionalinės sveikatos sistemos, ir taip pacientams
užtikrinamos vienodos sąlygos; mano, kad galimybė naudotis priežiūra turi būti 
užtikrinama veiksmingu kompensavimu bendrai dalijantis rizika.
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