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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0362/2011, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Reinhard 
Rink, par ērču pārnēsātās Laima slimības kontroles pasākumu labāku 
saskaņošanu ES

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sarunās ar darba devēju federācijām un valsts pensiju apdrošināšanas 
iestādēm pārstāv ērču pārnēsātās Laima slimības upurus. Šīs slimības upuru labā viņš aicina 
Eiropas Parlamentu panākt labāku saskaņošanu ES. Viņš ierosina ieviest Eiropas reģistru, lai 
veicinātu labāku izpratni un celtu politiskās apziņas līmeni. Viņš apgalvo, ka attiecībā uz 
boreliozi pietiekamā mērā netiek īstenoti Direktīvas 2003/99/EK par zoonožu un zoonožu 
ierosinātāju uzraudzību noteikumi. Šī slimība jāiekļauj infekcijas slimību skaitā.
Lūgumraksta iesniedzējs arī vēlas, lai vairāk tiktu veikti pētījumi par profilaksi, ārstēšanu u. c.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 8. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. septembrī

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Savienībai veikt nepieciešamos pasākumus, lai:
 pievienotu Laima boreliozi ES obligāti reģistrējamo slimību sarakstam,
 saskaņotu Laima boreliozes gadījuma definīciju ES,
 atzītu hronisku Laima boreliozi,
 izstrādātu globālu koncepciju, lai uzlabotu profilaksi, epidemioloģisko izpēti, diagnostiku 

un ārstēšanu ES līmenī,
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 ietvertu Laima boreliozi dalībvalstu tiesību aktos,
 aktualizētu Laima boreliozes diagnostikas kritērijus un uzlabotu laboratorijas metodes,
 uzlabotu informētību par Laima boreliozi praktizējošo ārstu, veselības aprūpes darbinieku 

un medicīnas ārstu vidū.

Komisijas novērojumi

Komisija ir informēta par tādu ērču pārnēsātu slimību epidemioloģiju kā Laima borelioze un 
par potenciālo apdraudējumu, ko tās rada cilvēku veselībai. Komisija vēlas atgādināt, ka 
pārnēsātāju izraisītās slimības ir ietvertas ES līmeņa uzraudzībā atbilstīgi Lēmumam 
2007/875/EK1.

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) sadarbībā ar Komisiju savā 2010.–
2013. gada darba programmā noteica prioritāti ērču pārnēsātajām slimībām tādu darbību 
ietvaros, kas saistītas ar akūtām un pārnēsāju izraisītām slimībām. Akūto un pārnēsāju 
izraisīto slimību (APS) programma sniedz ieguldījumu ES līmeņa sagatavotības un 
reaģēšanas stiprināšanā, nodrošinot dalībvalstīm piekļuvi ekspertīzei, jaunākajām 
zinātniskajām zināšanām un plašam klāstam citu instrumentu, lai atbalstītu lēmumu 
pieņemšanas procesu. Pievēršoties galvenokārt Laima boreliozei un ērču pārnēsātam 
encefalītam, šo pasākumu mērķis jo īpaši būs:
 izstrādāt uzraudzības stratēģiju,
 palielināt klīnisko informētību,
 noteikt zinātniskās ekspertīzes un diagnostiskās laboratorijas iespējas Eiropā,
 nodrošināt pilnu atbalstu slimību uzliesmojumu palīdzības grupām attiecībā uz 

diagnostikas iespējām, aktuālām zinātniskām konsultācijām un uzraudzības pasākumiem.

ECDC pārrauga ērču pārnēsāto slimību epidemioloģisko situāciju ES un ir izstrādājis 
komunikācijas instrumentu kopu par ērču pārnēsātām slimībām, lai palīdzētu valsts veselības 
aprūpes iestādēm dalībvalstīs izstrādāt stratēģijas un komunikācijas materiālus, lai palielinātu 
informētību par šādu slimību profilaksi un kontroli.

2010. gada novembrī ECDC sasauca ekspertu apspriedi, lai noteiktu ES līmeņa stratēģiju ES 
dalībvalstu iespēju stiprināšanai attiecībā uz ērču pārnēsāto slimību uzraudzību un profilaksi, 
īpaši pievēršoties Laima boreliozei un ērču pārnēsātam encefalītam. Lai gan par Laima 
boreliozes reģistrēšanas statusu netika panākta vienprātība, tika noteikta nepieciešamība 
saskaņot gadījuma definīciju, lai nodrošinātu nepieciešamo epidemioloģisko datu efektīvu 
apkopošanu. Šobrīd tiek sagatavota ES gadījuma definīcija, lai nodrošinātu salīdzināmu 
ziņošanu Savienībā.

Turklāt klimata pārmaiņu un infekciju slimību kontekstā ECDC aplūko Eiropas Vides un 
epidemioloģijas tīkla (E3) izveidi, kura mērķis ir sasaistīt klimata/vides un infekciju slimību 
datus, lai stiprinātu Eiropas iespējas prognozēt un pārraudzīt tādus draudus, kā arī reaģēt uz 

                                               
1 Komisijas 2007. gada 18. decembra Lēmums 2007/875/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta 
un Padomes Lēmumu 2119/98/EK un Lēmumu 2000/96/EK attiecībā uz šajos lēmumos 
minētajām infekcijas slimībām,
OV L 344, 28.12.2007., 48. lpp.
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tiem, ko rada jaunas un akūtas slimības, ietverot pārnēsātāju (ērču) izraisītas slimības un 
Laima boreliozi.

ES Veselības programmā ir nodrošinātas iespējas atbalstīt iniciatīvas infekciju slimību 
profilaksei un informētības palielināšanai par tām. Komisija vēlas uzsvērt, ka Laima 
boreliozes diagnosticēšanas sarežģītības dēļ ir nepieciešama laba sadarbība starp 
laboratorijām un praktizējošajiem ārstiem, un atgādina, ka šobrīd tiek īstenots Komisijas 
7. Pētniecības pamatprogrammas (7. PP) finansēts divu gadu pētniecības un izstrādes projekts 
(HILYSENS): šā projekta mērķis ir izstrādāt jaunu diagnostikas instrumentu, lai uzlabotu 
Laima boreliozes klīnisko diagnostiku, slimības pārraudzību un ārstēšanu, nodrošinot cilvēka 
seroloģiskās reakcijas uz cēlonisko ierosinātāju specifisku un sensitīvu noteikšanu.

Secinājums

Komisija šo lūgumrakstu — un dažādos galvenos jautājumus, kas izvirzīti attiecībā uz Laima 
boreliozes epidemioloģisko uzraudzību — nosūtīs Eiropas Slimību profilakses un kontroles 
centram, lai tas varētu izskatīt un izvērtēt šos jautājumus sava ērču pārnēsāto slimību 
uzraudzībā veicamā darba kontekstā.


