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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0683/2010, της Janet Fitzgerald, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του Tick Talk Ireland, σχετικά με μη ικανοποιητική 
παρακολούθηση εκ μέρους των ιρλανδικών αρχών της νόσου του Lyme 
(μπορρελίωση)

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι 
ιρλανδικές αρχές να βελτιώσουν την παρακολούθηση της νόσου του Lyme, σύμφωνα με τις 
παραμέτρους που θέτει η ευρωπαϊκή νομοθεσία περί επιδημιολογικής παρακολούθησης και 
ελέγχου των μεταδοτικών ασθενειών. Θεωρεί ότι η ιρλανδική κοινή γνώμη θα πρέπει να 
ενημερωθεί για τη νόσο του Lyme και διατείνεται ότι τα επίσημα αριθμητικά στοιχεία 
σχετικά με τη συχνότητα νέων κρουσμάτων δεν είναι ορθά. Σύμφωνα με την αναφέρουσα, σε 
μελέτες οροεπιπολασμού αναφέρεται ότι η Ιρλανδία έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά 
νόσου του Lyme στην Ευρώπη.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Οκτωβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 13 Ιανουαρίου 2011.

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για την επιδημιολογία των κροτωνογενών νόσων, όπως η νόσος 
του Lyme, και για τους ενδεχόμενους κινδύνους που εγκυμονούν για την ανθρώπινη υγεία. 

Η μπορρελίωση του Lyme ή νόσος του Lyme είναι η πιο κοινή κροτωνογενής ανθρώπινη 
νόσος στο βόρειο ημισφαίριο και εμφανίζεται στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης αν και ο 
επιπολασμός είναι μικρότερος στη νότια Ευρώπη, όπως π.χ. στην Πορτογαλία και την Ιταλία, 
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και μεγαλύτερος σε χώρες όπως η Σουηδία, όπου κάθε χρόνο 10.000 άτομα προσβάλλονται 
από τη λοίμωξη η οποία καταλήγει σε κλινική νόσο. 

Πρέπει να επισημανθεί ότι η τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση των κροτωνογενών νόσων 
και των φορέων τους στην Ευρώπη1 υπογραμμίζει τη σημασία της κλιματικής αλλαγής και 
του αντικτύπου της στην ανθρώπινη υγεία ως μιας σημαντικής πρόκλησης καθώς 
παρατηρούνται αλλαγές στην κατανομή των κροτώνων2 τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
όσο και σε επίπεδο κρατών μελών και σε περιφερειακό επίπεδο ανάλογα με τις ιδιαίτερες 
κλιματικές συνθήκες ή τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά. 

Σε συνεργασία με την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, στο 
πρόγραμμα εργασίας του για το 2010 έδωσε προτεραιότητα στις κροτωνογενείς νόσους στο 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων που αφορούν τις νεοεμφανιζόμενες ασθένειες και τις νόσους 
που μεταδίδονται μέσω φορέων. Εστιάζοντας κυρίως στην κροτωνογενή εγκεφαλίτιδα και 
στη νόσο του Lyme, οι στόχοι αυτών των ενεργειών είναι κυρίως η αύξηση της κλινικής 
ενημέρωσης και η ανάπτυξη μιας στρατηγικής επιτήρησης. Επίσης, το Κέντρο παρακολουθεί 
την επιδημιολογική κατάσταση των κροτωνογενών νόσων στην Ένωση. 

Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή θα διαβιβάσει την παρούσα αναφορά και τα διάφορα 
σημαντικά θέματα που εγείρει σε σχέση με την επιδημιολογική παρακολούθηση της νόσου 
του Lyme στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, ούτως ώστε να μπορέσει 
να εξετάσει και να αξιολογήσει τα συγκεκριμένα στοιχεία στο πλαίσιο του έργου του που 
είναι σε εξέλιξη. 

Εντωμεταξύ, η Επιτροπή επιθυμεί να υπενθυμίσει ότι οι κροτωνογενείς νόσοι όπως η νόσος 
του Lyme καλύπτεται από μια στρατηγική παρακολούθησης σε επίπεδο ΕΕ σύμφωνα με την 
απόφαση 2000/96/ΕΚ3. Στο πλαίσιο αυτής της νομοθεσίας και προκειμένου να διασφαλιστεί 
μια αποτελεσματική συγκέντρωση των αναγκαίων επιδημιολογικών δεδομένων, είναι σε 
εξέλιξη η κατάρτιση ενός ορισμού του κρούσματος σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να είναι 
δυνατή η σύγκριση των στοιχείων που συγκεντρώνονται στην Ένωση.

Η νόσος του Lyme αναδεικνύει τη σημασία της ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ όλων των 
υγειονομικών αρχών (ασφάλεια των τροφίμων, δημόσια υγεία και καλή διαβίωση των ζώων). 
Για τον σκοπό αυτόν, η Ένωση προωθεί τα τελευταία χρόνια μια ενιαία προσέγγιση για την 
υγεία4, δηλαδή συντονισμένες ενέργειες και πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των απειλών 
                                               
1 Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) δημοσίευσε πρόσφατα την 
επιστημονική της γνωμοδότηση σχετικά με τη γεωγραφική κατανομή των κροτωνογενών 
λοιμώξεων και των φορέων τους στην Ευρώπη επισημαίνοντας ότι η μπορρελίωση του Lyme 
εμφανίζεται στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης αν και ο επιπολασμός είναι μικρότερος 
στη νότια Ευρώπη όπως π.χ. στην Πορτογαλία και την Ιταλία. Δελτίο ΕΑΑΤ 2010· 8(9):1723, 
http://www.efsa.europa.eu/de/efsajournal/scdoc/1723.htm
2 http://ec.europa.eu/health/climate_change/policy/index_el.htm
3 Απόφαση της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 1999 για τις μεταδοτικές ασθένειες που θα 
καλυφθούν προοδευτικά από το κοινοτικό δίκτυο, δυνάμει της απόφασης 2119/98/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
ΕΕ L 28/50 της 3.2.2000
4 http://www.one-health.eu/ee/index.php/en/page/european_commission_en/the_partners
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που στρέφονται κατά των πολιτών όπως π.χ. οι ζωονόσοι, οι ασθένειες που μεταδίδονται από 
την τροφή και από φορείς. 

Η Επιτροπή επιθυμεί, τέλος, να υπογραμμίσει ότι επειδή η διάγνωση της νόσου του Lyme 
είναι περίπλοκη, η καλή συνεργασία μεταξύ των εργαστηρίων και των κλινικών ιατρών είναι 
πολύ σημαντική.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θα διαβιβάσει την παρούσα αναφορά –και τα διάφορα σημαντικά θέματα που 
εγείρει σε σχέση με την επιδημιολογική παρακολούθηση της νόσου του Lyme– στο 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, ούτως ώστε να μπορέσει να εξετάσει και 
να αξιολογήσει τα συγκεκριμένα στοιχεία στο πλαίσιο του έργου του που είναι σε εξέλιξη 
όσον αφορά την παρακολούθηση των κροτωνογενών νόσων.

                                                                                                                                                  


