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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0362/2011 dėl to, kad ES geriau koordinuotų erkių platinamos 
Laimo ligos gydymą, kurią pateikė Vokietijos pilietis Reinhard Rink

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas atstovauja nuo erkių platinamos Laimo ligos nukentėjusiems asmenims, 
jiems sprendžiant ginčus su darbdavių federacijomis ir valstybine pensijų draudimo įstaiga. 
Jis kreipiasi į Europos Parlamentą prašydamas skatinti geresnį koordinavimą ES nuo šios 
ligos nukentėjusių asmenų atžvilgiu. Jis siūlo sudaryti Europos registrą, siekiant užtikrinti 
geresnį supratimą ir didinti politinį informuotumą. Jis tvirtina, kad nepakankamai veiksmingai 
įgyvendinamos Direktyvos 2003/99/EB dėl zoonozių ir zoonozių sukėlėjų monitoringo
nuostatos dėl boreliozės. Liga turėtų būti priskiriama prie užkrečiamųjų ligų. Be to, jis prašo 
atlikti daugiau mokslinių tyrimų ligos prevencijos ir gydymo bei kitose srityse.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. liepos 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. rugsėjo 6 d.

„Peticija

Peticijos pateikėjas prašo Europos Sąjungos imtis reikiamų priemonių, kad:
 Laimo boreliozė būtų įtraukta į ligų, apie kurias privaloma pranešti, sąrašus Europos 

Sąjungoje;
 suderinti Laimo boreliozės atvejo apibrėžimą Europos Sąjungoje;
 pripažinti lėtinę Laimo boreliozę;
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 sukurti visuotinę prevencijos, epidemiologinių tyrimų, diagnostikos ir gydymo gerinimo 
ES lygmeniu koncepciją;

 įtraukti Laimo boreliozės ligą į valstybių narių teisės aktus;
 atnaujinti Laimo boreliozės ligos diagnozavimo kriterijus ir patobulinti laboratorinius 

metodus;
 gerinti gydytojų praktikų, sveikatos priežiūros darbuotojų ir medicinos daktarų žinias apie 

Laimo boreliozės ligą.

Komisijos pastabos

Komisijai žinoma apie erkių sukeliamų ligų, pvz., Laimo boreliozės ligos, epidemiologiją ir 
galimus jų keliamus pavojus žmonių sveikatai. Komisija norėtų priminti, kad vadovaujantis 
Sprendimu 2007/875/EB1, pernešėjų platinamos ligos prižiūrimos visoje Europos Sąjungoje. 

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC), bendradarbiaudamas su Komisija, 
vykdydamas veiklą, susijusią su kylančiomis ir pernešėjų platinamomis ligomis, savo 2010–
2013 m. darbo programoje pirmenybę teikia erkių sukeliamoms ligoms. Kylančių ir pernešėjų 
platinamų ligų programa padedama visoje Europos Sąjungoje stiprinti pasirengimą ir 
reagavimą į ligą, suteikiant valstybėms narėms galimybę gauti profesinės patirties, naujausių 
mokslo žinių ir įvairiausių kitų priemonių, kurios padėtų priimti sprendimus. Pagrindinį 
dėmesį skiriant Laimo boreliozės ligai ir erkių platinamam encefalitui, aiškūs šie siekiami 
tikslai:
 sukurti priežiūros strategiją;
 gerinti klinikinį supratimą;
 nustatyti mokslinių žinių ir diagnostinių laboratorinių gebėjimų lygį Europoje;
 užtikrinti visišką paramą pagalbos grupėms ligos protrūkio atveju diagnostinėmis 

galimybėmis, naujausiais moksliniais patarimais ir priežiūros veiksmais. 

ECDC stebi epidemiologinę erkių platinamų ligų padėtį Europos Sąjungoje ir sukūrė 
informacijos priemonių apie erkių platinamas ligas rinkinį, kuriuo siekiama padėti valstybių 
narių visuomenės sveikatos institucijoms kurti strategijas ir informacinę medžiagą, kad 
pagerintų žinias apie šių ligų prevenciją ir kontrolę.

2010 m. lapkričio mėn. ECDC sušaukė ekspertų konsultaciją, kad apibrėžtų Europos Sąjungos 
lygmens strategiją ES valstybių narių gebėjimams stiprinti erkių platinamų ligų priežiūrą ir 
prevenciją, ypatingą dėmesį skiriant Laimo boreliozės ligai ir erkių platinamam encefalitui. 
Nors nebuvo susitarta dėl registruotino Laimo boreliozės statuso, buvo nustatyta, kad reikia 
suvienodinti atvejo apibrėžimą, kad būtų užtikrintas veiksmingas būtinų epidemiologinių 
duomenų surinkimas. Šiuo metu rengiamas ES atvejo apibrėžimas, kad Europos Sąjungoje 
būtų galima pateikti palyginamas ataskaitas.

Be to, keičiantis klimatui ir užkrečiamosioms ligoms, ECDC nagrinėja Europos aplinkos ir 

                                               
1 2007 m. gruodžio 18 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimą Nr. 2119/98/EB bei Sprendimą 2000/96/EB dėl šiuose sprendimuose 
išvardytų užkrečiamųjų ligų 
OL L 344, 2007 12 28, p. 48.
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epidemiologijos tinklo (E3) plėtrą, kurio tikslas – susieti klimato (aplinkos) ir užkrečiamųjų 
ligų duomenis, kad būtų sustiprinti Europos gebėjimai prognozuoti, stebėti ir reaguoti į 
grėsmes, kurias kelia naujos ir atsirandančios ligos, įskaitant pernešėjų sukeliamas ligas, 
kurias perduoda erkės, ir Laimo boreliozę.

ES sveikatos programa suteikia galimybių remti iniciatyvas užkrečiamųjų ligų prevencijai ir 
žinomumui apie jas didinti. Komisija norėtų pabrėžti, kad Laimo boreliozės ligą diagnozuoti 
yra sudėtinga, todėl reikalingas stiprus laboratorijų ir gydytojų praktikų bendradarbiavimas, ir 
primena, kad vis dar vyksta dviejų metų trukmės mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
projektas (HILYSENS), finansuojamas Komisijos Septintosios bendrosios programos (FP7) 
lėšomis. Šio projekto tikslas – sukurti naujovišką lustinę laboratorijos (angl. lab-on-chip) 
priemonę, kad būtų pagerinta Laimo boreliozės klinikinė diagnostika, ligos stebėjimas ir 
gydymas, nes būtų galima panaudoti specifinį ir jautrų žmogaus serologinės reakcijos į 
priežastinį veiksnį nustatymą.

Išvada

Komisija šią peticiją ir įvairius pagrindinius klausimus, susijusius su Laimo boreliozės ligos 
epidemiologine priežiūra, perduos Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrui, kad jis šią 
informaciją galėtų peržiūrėti ir įvertinti atsižvelgdamas į savo atliekamą darbą stebint erkių 
sukeliamas ligas.“


