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Lūgumrakstu komiteja

27.07.2007

PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0998/2006, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Carles Riquelme 
Felip, par reģionālo palīdzību izkaisītās sklerozes slimniekiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par atšķirīgo attieksmi Katalonijā un citās Spānijas 
autonomajās kopienās saistībā ar finansējumu izkaisītās sklerozes slimniekiem un lūdz 
Eiropas Savienību nodrošināt konverģenci dalībvalstīs un reģionos attiecībā uz palīdzības 
piešķiršanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 14. maijā. Komisijai tika prasīts sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 27. jūlijā

„Komisija ir informēta par atšķirībām, kas pastāv starp dalībvalstīm valsts un reģionālā līmenī 
attiecībā uz ārstēšanās iespējām un kompensāciju izmaksas nosacījumiem saistībā ar vairākām 
saslimšanām un slimībām, tostarp izkaisīto sklerozi (IS). Tomēr par veselības pakalpojumu un 
medicīniskās aprūpes organizēšanu un finansēšanu atbild galvenokārt dalībvalstis, tāpēc tām 
pašām jāizvērtē, vai šajā sakarā būtu jāveic kādi pasākumi.

Eiropas Parlaments 2003. gada decembrī apstiprināja ziņojumu, kura pamatā bija ar izkaisīto 
sklerozi sirgstošas Apvienotās Karalistes pilsones L. M. iesniegtais lūgumraksts un kuru
nolasīja Parlamenta referente Uma Aaltonen no Somijas, kas pati slimo ar IS. Ziņojumā 
uzsvērts, ka IS (pretstatā gandrīz visām citām invaliditāti izraisošām slimībām ar līdzīgu 
slimnieku skaitu) skar cilvēkus mūža plaukumā, kad vairums ir nesen nodibinājuši ģimenes 
un viņiem ir labas karjeras izredzes. Turklāt ziņojumā pievērsta uzmanība arī milzīgajām 
atšķirībām IS slimnieku ārstēšanā visā ES.

Lai īstenotu EP ziņojumā izteiktos secinājumus, nevalstiskā organizācija Eiropas Izkaisītās 
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sklerozes platforma (EMSP), kas koordinē 32 valsts IS organizāciju centienus, izstrādāja 
„Eiropas Labas prakses kodeksu par izkaisītās sklerozes slimnieku tiesībām un dzīves 
kvalitāti”.

Komisija veic pasākumus galvenajās jomās, kuras aptver priekšlikums par „Labas prakses 
kodeksu par izkaisītās sklerozes slimnieku tiesībām un dzīves kvalitāti”. Komisija piedalījās 
nesen notikušajā Pirmajā Eiropas konferencē par IS (2007. gada 29. un 30. maijā). Šī 
konference tika organizēta, īstenojot 2006. gada Sabiedrības veselības programmas projektu 
„Izkaisītā skleroze – informācijas dividendes”, ko vada EMSP.

Attiecībā uz vienlīdzīgām tiesībām un piekļuvi ārstēšanai, terapijas metodēm un 
pakalpojumiem izkaisītās sklerozes pārvaldības jomā Komisija izstrādā Kopienas nostādnes 
drošu, augstas kvalitātes un efektīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai, nostiprinot 
dalībvalstu sadarbību. Īstenojot šīs nostādnes, pastāvīgi tiek veikti pasākumi, lai izveidotu 
slimību atskaites tīklus, kas ļautu apmainīties ar zināšanām un labāko praksi, nodrošinot 
pacientiem vienlīdzīgas tiesības. 

Attiecībā uz kopīgu darba kārtību izkaisītās sklerozes pētījumos Septītajā pamatprogrammā 
iekļauta sadarbība „smadzeņu un saistīto slimību, cilvēka attīstības un novecošanas 
pētniecībā,” pievēršot īpašu uzmanību tam, lai galvenajiem atklājumiem tiktu atrasts klīnisks 
pielietojums. Starp priekšlikumiem, kas tika iesniegti pēc pirmā uzaicinājuma, viens temats 
par „neironu un neiroglijas mijiedarbību veselības un slimības gadījumā” tieši attiecas uz IS 
pētniekus interesējošajiem jautājumiem. Iepriekšējās pamatprogrammās – Piektajā un Sestajā 
– Komisija finansēja 18 projektus par izkaisīto sklerozi, no kuriem lielākais bija Sestajā 
pamatprogrammā („NeuroproMiSe” EUR 11,4 miljonu vērtībā) un bija veltīts neiroloģiskās 
aizsardzības stratēģijai izkaisītās sklerozes gadījumos.

Komisija plāno apspriest ar dalībvalstīm priekšlikumu 2009. vai 2010. gadā sarīkot lielu 
Eiropas konsensa konferenci par neirodeģeneratīvajām slimībām (tostarp izkaisīto sklerozi). 
Pamatojoties uz secinājumiem, kurus ieinteresētās personas no valsts un privātā sektora 
apstiprinās šajā konferencē, Komisija varēs iesniegt paziņojumu vai citu atbilstošu iniciatīvu 
par politiku šajā jomā, tostarp par konkrētiem pasākumiem visos slimību profilakses, izpētes 
un pārvaldības aspektos šajā slimību grupā.”


