
 

Vakcīnas: EP deputāti raizējas par nepietiekamu
vakcinācijas līmeni Eiropas Savienībā
 
Tikai viena gada laikā vien ar masalām saslimušo skaits Eiropas Savienībā ir
trīskāršojies. EP deputāti raizējas par to, kā vakcinācijas līmeņa pazemināšanās ietekmē
sabiedrības veselību.
 

Kas kopīgs bakām, poliomielītam, masalām, cūciņām un vējbakām? Tās visas ir ar
vakcinēšanu novēršamas slimības, kas, gadiem ritot, ir nonāvējušas un sakropļojušas miljoniem
cilvēku, jo rada nopietnas komplikācijas, tostarp redzes zudumu un paralīzi.
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Mūsdienās, pateicoties vērienīgai vakcinācijai, ir izskaustas bakas, un tas pats notiks arī ar
poliomielītu, ja vien arī turpmāk pie vakcinācijas tiks strādāts tikpat neatlaidīgi kā līdz šim. Citas
slimības vēl nav izdevies izskaust, tomēr imunizācijas rezultātā saslimstību ar tām ir izdevies
ierobežot. Tieši tā ir ar masalām.  No masalām 2016. gadā miruši 89 780 cilvēki — tas ir līdz
šim zemākais šādas statistikas rādītājs.
 
Arī 21. gadsimtā vakcinācija joprojām ir viens no sabiedrības veselībai pašiem svarīgākajiem
instrumentiem. Katru gadu vakcinēšana no nāves glābj 2 līdz 3 miljonus cilvēku, un ar lielāku
vakcinācijas tvērumu varētu nepieļaut vēl 1,5 miljonus iespējamo nāves gadījumu (PVO).
 
 
 
Viena gada laikā ar masalām saslimušo skaits ES trīskāršojas
 
Saslimstība ar masalām un to izraisītas nāves gadījumu skaits pasaulē samazinās, tomēr
2017. gadā Eiropas Savienībā tika konstatēts 14 451 saslimšanas gadījums ar masalām — trīs
reizes vairāk nekā 2016. gadā (4643 gadījumi). Par vislielāko saslimušo skaitu ziņoja Rumānija
un Itālija (ECDC). Aptuveni 87 % no saslimušajiem nebija vakcinēti.  Pēdējos 2 gados no
masalām Eiropas Savienībā ir miruši 50 cilvēki.
 
 
 
Kāpēc ES palielinās saslimstība ar masalām?
 
Visiedarbīgākais līdzeklis, kā nepieļaut masalu izplatīšanos, ir panākt, lai 95 % iedzīvotāju būtu
vakcinēti, saņemot divas potes pret masalām, epidēmisko parotītu un masaliņām (MMR
vakcīna). Taču šo mērķi 2016. gadā Eiropas Savienībā sasniedza tikai Horvātija, Lietuva,
Portugāle, Slovākija, Spānija, Ungārija un Zviedrija (PVO).
 
 
 
Deputāti brīdina par vakcinācijas līmeņa krišanos
 
Šā gada 19. aprīlī EP deputāti pieņēma rezolūciju, kurā pauda bažas par nepietiekamu seguma
līmeni Eiropā un par sekām, ko tas atstāj uz sabiedrības veselību.
 
Atšķirīga valsts vakcinācijas politika, aizvien lielākas vakcīnu cenas un atteikšanās
vakcinēties — tie ir tikai daži no iemesliem, kas jāņem vērā, aplūkojot ES valstīm krasi
atšķirīgos imunizācijas līmeņa rādītājus.
 
Rezolūcijā EP deputāti aicināja Komisiju veicināt saskaņotāka vakcinācijas kalendāra
veidošanu visā Eiropas Savienībā un pastiprināt atbalstu valstu īstenotām vakcinēšanas
iniciatīvām. Viņi arī atzinīgi novērtēja tā dēvēto kopīgo iepirkuma nolīgumu, kas vakcīnas ES
valstīm ļaus iegādāties lētāk.
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Vilcināšanās vakcinēties
 
EP deputātus jo īpaši satrauc tas, ka cilvēki atsakās vakcinēties vai neļauj vakcinēt savus
bērnus. „Pārāk daudz vecāku izvairās no vakcinēšanas, un vairākas infekcijas slimības atdzimst
no jauna”, tā šā gada martā komitejas sanāksmē pēc balsošanas par dokumentu sacīja viena
no 7 līdzreferentiem — S&D grupas deputāte no Itālijas Elena Gentile.
 
 
 
Definīcija: „Vilcināšanās vakcinēties nozīmē vilcināšanos piekrist vai atteikšanos no
vakcinēšanās, lai arī vakcinēšanas pakalpojumi ir pieejami.” (ECDC)
 
Cilvēki izvairās vai atsakās no vakcinēšanas, jo uzskata, ka tas nav svarīgi (ieguvums no
desmitiem gadu ilgušas vērienīgas vakcinēšanas Eiropā ir kļuvis nemanāms), ka vakcīnas nav
drošas vai ka tās rada bīstamus blakusefektus (kaut arī daudzu dažādu zinātnisku pētījumu
rezultātā saikne starp MMR vakcīnu un autismu nav konstatēta, šādi apgalvojumi vēl arvien ir
populāri dažādās tīmekļa vietnēs, forumos un sociālajos plašsaziņas līdzekļos).
 
„Mūsu vakcīnas ir pilnīgi drošas, ir ļoti daudz maldinošas informācijas par šīm vakcīnām, un
cilvēki satraucas, taču tās tomēr ir muļķības, bīstamas muļķības”, tā apgalvo līdzreferente
Renate Sommer (PPE grupas deputāte no Vācijas).
 
Rezolūcijā EP deputāti atzinīgi vērtēja kopīgo rīcības plānu attiecībā uz vakcināciju, kurš
izstrādāts, lai cīnītos pret vilcināšanos vakcinēties, un kurā izklāstīti vairāki pasākumi, ar ko
panākt lielāku pārredzamību vakcīnu drošuma vērtēšanas procesā, un paredzēts rīkot arī
vairāk komunikācijas un informēšanas kampaņu, vēršoties pret nepatiesu informāciju par
vakcināciju, jo īpaši pret šādu informāciju tiešsaistē. Līdzreferents Marco Affronte (Verts/ALE
grupas deputāts no Itālijas) apgalvo: „Mums jāpārliecina ģimenes un jācīnās pret viltus ziņām.”
 
 
 
Sagaidāms, ka līdz vasarai Eiropas Komisija piedāvās pasākumus sadarbībai cīņā pret
slimībām, ko ar vakcinēšanu iespējams novērst.
 
 
 
Tabulas
 
1) Saslimstība ar masalām 2017. gadā
 
Valsts Kopā  masalu  sl imnieku

skaits  (2017)
uz vienu miljonu iedzīvotāju

     
Austrija 95 10,93
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Avots: ECDC
 
 
 
2) MMR vakcinācijas līmenis — otrā pote
 

Beļģija 368 32,53
Bulgārija 166 23,2
Horvātija 7 1,67
Kipra 3 3,54
Čehija 146 13,83
Dānija 4 0,7
Igaunija 1 0,76
Somija 10 1,82
Francija 518 7,76
Vācija 929 11,31
Grieķija 967 89,67
Ungārija 36 3,66
Islande 3 9,02
Īrija 21 4,44
Itālija 5004 82,49
Latvija 0 0
Lietuva 2 0,69
Luksemburga 4 6,94
Malta 0 0
Nīderlande 16 0,94
Norvēģija 1 0,19
Polija 62 1,63
Portugāle 34 3,29
Rumānija 5560 281,37
Slovākija 6 1,11
Slovēnija 7 3,39
Spānija 160 3,45
Zviedrija 41 4,16
Apvienotā Karaliste 280 4,28
Kopā 14451 28

  Vakcinācijas līmenis ar otro poti (%) PVO
d a t i ,  p i e e j a m i
http://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.asp
x

ES/EEZ 88,5
Austrija 89
Beļģija 85
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Aicinām iepazīties ar mūsu sagatavoto pārskatu par pasākumiem, kas tiek īstenoti ES līmeni,
lai uzlabotu sabiedrības veselību.
 

Bulgārija 88
Horvātija 96
Kipra 88
Čehija 93
Dānija 85
Igaunija 92
Somija 85
Francija 79
Vācija 93
Grieķija 83
Ungārija 99
Īrija nav datu
Itālija 83
Latvija 89
Lietuva 92
Luksemburga 86
Malta 86
Nīderlande 91
Polija 94
Portugāle 95
Rumānija 76
Slovākija 97
Slovēnija 93
Spānija 95
Zviedrija 95
Apvienotā Karaliste 89

Papildu informācija
Paziņojums presei
Ziņojums

Vairāk informācijas par šo tēmu
Vakcinācijas kalendāri visās ES valstīs
Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs
Jautājumi un atbildes par bērnu vakcinēšanu
EK tīmekļa lapa par vakcināciju
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https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/es-veselibas-aizsardzibas-politika/20190705STO56307/ko-dara-es-lai-uzlabotu-sabiedribas-veselibu
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20180412IPR01612/deputati-uzsver-vakcinacijas-limena-krituma-raditos-draudus
http://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/texts-adopted.html
https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/
https://ecdc.europa.eu/en/home
https://ecdc.europa.eu/en/immunisation-vaccines/childhood-vaccination/faq
https://ec.europa.eu/health/vaccination/overview_lv

