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Lūgumrakstu komiteja

25.01.2007

PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0095/2005, ko iesniedza Itālijas valstpiederīgā Maria Della Croce di 
Dojola par pretvēža ārstniecības līdzekļiem, kurus pašlaik lieto Šveicē un Amerikas 
Savienotajās Valstīs

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja prasa, lai īpašie ārstniecības līdzekļi, kurus šobrīd var iegādāties 
Amerikas Savienotajās Valstīs un Šveicē, bet kuri ir ļoti dārgi Eiropas Savienības pilsoņiem, 
kļūtu pieejami arī Eiropas Savienības iekšējā tirgū.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2005. gada 30. jūnijā. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, saņemta 2007. gada 25. janvārī

M. Della Croce di Dojola ierosina svarīgu jautājumu par ārstniecisko līdzekļu trūkumu un to 
augstajām cenām Eiropas Savienībā.

M. Della Croce di Dojola kā piemēru min ārstniecisko līdzekli Avastin (aktīvā viela 
bevacizumabs), kurš ir atļauts Savienotajās Valstīs un Šveicē.

Avastin tirdzniecība ir atļauta arī Eiropas Savienībā saskaņā ar Eiropas Komisijas 2005. gada 
12. janvāra lēmumu pirmās nepieciešamības ārstēšanai pacientiem ar metastāzisku resnās 
zarnas vai taisnās zarnas karcinomu. Šo ārstniecības līdzekli tirgo visās Eiropas Savienības 
dalībvalstīs, tomēr dažās valstīs joprojām nav izlemts par kompensācijām.

Atļauja paredz tā lietošanu savienojumā ar intravenozu 5–fluorouracilu/folskābi vai 
intravenozu 5–fluorouracilu/folskābi/irinotekānu. ES atļaujā vēl nav iekļauta jebkuras formas 
nieru vēža ārstēšana. Tāpēc nieru vēža ārstēšana var tikt veikta sakaņā ar klīnisko pētīšanu vai 
noteiktos apstākļos atsevišķos gadījumos ārsts var pētīt jaunu ārstēšanu.
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Turklāt M. Della Croce di Dojola ierosina jautājumu par tirgus pieejas ierobežojumiem 
recepšu medikamentiem. Līguma 152. punkts paredz, ka Kopienas darbībai sabiedriskās  
veselības nozarē ir pilnībā jārespektē dalībvalstu pienākumi, kas saistīti ar veselības 
pakalpojumu organizēšanu un medicīnisko aprūpi. Tāpēc katras dalībvalsts nacionālajām 
kompetentajām varas institūcijām jāpieņem svarīgi lēmumi attiecībā uz recepšu sarakstu un 
ārstu izrakstīto recepšu medikamentu izmantošanu un ārstu piemēroto ārstēšanu, kā arī to 
izcenojumiem un kompensācijām.


