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Temats: Par mikroorganismu rezistences radītajiem draudiem sabiedrības veselībai

Eiropas Parlamenta Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas delegācija 
2011. gada jūnijā apmeklēja Eiropas Zāļu aģentūru Londonā. Šī apmeklējuma laikā gan 
aģentūras, gan delegācijas pārstāvji pauda bažas par to, ka pieaug rezistence pret 
antimikrobiālajiem līdzekļiem, jo īpaši antibiotikām. Eiropas Zāļu aģentūras un Eiropas 
Slimību profilakses un kontroles centra kopīgajā tehniskajā ziņojumā jau 2009. gadā secināts 
— katru gadu 25 000 pacientu ES mirst no infekciju slimībām, ko izraisījušas baktērijas, kas 
ir rezistentas pret daudzām zālēm, šo baktēriju izraisīto infekciju dēļ ES ir lielākas veselības 
aprūpes izmaksas un produktivitāte samazinās par vismaz EUR 1,5 miljardiem gadā1. 
Komisijas ziņojumā par Padomes 2001. gada ieteikuma īstenošanu2 un Eirobarometra 
2010. gada aptaujas rezultātos ir norādes uz vairākiem trūkumiem piesardzīgas antimikrobiālo 
līdzekļu lietošanas veicināšanā. Problēmu vēl saasina arī tas, ka pēdējo dažu gadu laikā 
apstiprināti tikai nedaudzi jauni antimikrobiālie līdzekļi, tādēļ, iespējams, nākotnē infekcijas 
ārstēt būs grūtāk. Mikroorganismu rezistence ir pieaugoša problēma gan attiecībā uz 
cilvēkiem, gan dzīvniekiem. Rezistence var izplatīties no dzīvniekiem uz cilvēkiem pārtikas 
ķēdē vai tieša kontakta rezultātā. Mikroorganismu rezistence neapšaubāmi ir pārrobežu 
parādība.

Vai Padome var paskaidrot, kā būtu jārisina mikroorganismu rezistences problēma, 
izmantojot turpmākās ES iniciatīvas, tostarp likumdošanas priekšlikumus, jo īpaši risinot 
jautājumus par:

1. piesardzīgu apstiprināto antimikrobiālo preparātu izmantošanu gan cilvēku, gan 
                                               
1 ESPKC un EMA kopīgais tehniskais ziņojums „Baktēriju problēma – pienācis laiks rīkoties”, 2009. gada 
septembris 

2  Komisijas dienestu darba dokuments, kas pievienots Komisijas otrajam ziņojumam Padomei, pamatojoties uz 
dalībvalstu ziņojumiem par to, kā tiek īstenots Padomes Ieteikums par pretmikrobu līdzekļu piesardzīgu 
izmantošanu cilvēku ārstēšanā (2002/77/EK) 
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dzīvnieku ārstēšanā,  
2. nepieciešamību stimulēt ieguldījumus jaunu antimikrobiālu līdzekļu izstrādē,
3. mikroorganismu rezistences ietekmi uz valsts izdevumu veselības aizsardzībai 

palielināšanos dalībvalstīs?
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