
PV\1235816LV.docx PE693.638v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

Eiropas Parlaments
2019-2024

Īpašā komiteja attiecībā uz vēža uzveikšanu

BECA_PV(2021)0527_1

PROTOKOLS
Sanāksme 2021. gada 27. maijā plkst. 13.45–18.15

BRISELĒ

Sanāksme tika atklāta ceturtdien, 2021. gada 27. maijā, plkst. 13.45 priekšsēdētāja Bartosz 
Arłukowicz vadībā.

1. Darba kārtības pieņemšana BECA_OJ(2021)0527_1

Darba kārtību pieņēma.

2. Sanāksmes vadītāja paziņojumi

BECA priekšsēdētājs Bartosz Arłukowicz (PPE, PL) atsaucās uz Eiropas nedēļu cīņai 
pret vēzi, kas ir ikgadēja kampaņa, kura 2021. gadā norisinājās laikā no 25. līdz 
31. maijam. Viņš pauda atbalstu šai iniciatīvai, uzsverot, ka ir svarīgi apspriest ar vēzi 
saistītās problēmas un iespējamos risinājumus.

3. Atklāta uzklausīšana “Mākslīgā intelekta potenciāla īstenošana vēža slimību izpētē 
un vēža pacientu aprūpē”  

Šo uzklausīšanu rīkoja sadarbībā ar Īpašo komiteju attiecībā uz mākslīgo intelektu 
digitālajā laikmetā (AIDA). 

Sanāksmes vadītājs paskaidroja, ka minētajā uzklausīšanā jo īpaši tiks izskatīta MI 
izmantošana vēža pētniecībā, vēža pacientu aprūpē un vēža precīzijas medicīnā, kā arī 
jautājumi par veselības datu apstrādi un pacientu datu privātuma nodrošināšanu.
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AIDA priekšsēdētājs Dragoş Tudorache, (Renew, RO) teica savu ievadrunu, uzsverot, ka 
MI ir ļoti daudzsološs attiecībā uz jaunu vēža apkarošanas veidu rašanu un ka šī diskusija 
notiek ļoti piemērotā laikā, proti, nesen ir pieņemts Eiropas Vēža uzveikšanas plāns un 
Komisijas priekšlikums par MI regulu. 

Uzklausīšana ietvēra četras daļas, kurās tika izskatīti šādi jautājumi: pirmā daļa — MI 
izmantošanas pieredze vēža attēldiagnostikā, atklāšanā un diagnosticēšanā; otrā daļa —
 MI izmantošanas pieredze vēža operācijās un ārstēšanā; trešā daļa — MI loma vēža 
pētniecībā un vēža pacientu aprūpē izmantotajā precīzijas medicīnā; un, visbeidzot, 
ceturtā daļa pievērsās MI un lielajiem datiem vēža pacientu aprūpē, koncentrējoties uz 
tehnisko, organizatorisko un ētisko standartu izstrādi. 

1. paneļdiskusija “Praktiskā ietekme: MI izmantošanas pieredze vēža 
attēldiagnostikā, atklāšanā un diagnosticēšanā”

Uzstājās divi eksperti. Profesors Amparo Alonso-Betanzos paskaidroja, ka tehnoloģijas 
un digitalizācija ir kļuvušas par neatņemamu medicīnas sastāvdaļu un ka MI varētu 
sekmēt slimību profilaksi, diagnostiku un ārstēšanu, kā arī efektīvāk izstrādāt jaunas zāles 
un uzlabot pacientu dzīves kvalitāti. Profesore Regina Beets-Tan uzsvēra, ka vēža 
pacientu aprūpe attīstās vairākās jomās, proti, skrīnings, minimāli invazīva ārstēšana, 
precīzijas medicīna un aizvien plašāka attēldiagnostikas izmantošana, un akcentēja 
vairākus ieteikumus par to, kādi pasākumi būtu jāveic ES līmenī.

Sekojošajā jautājumu un atbilžu sesijā jautājumus uzdeva šādi deputāti: 
Karlo Ressler (AIDA) (PPE, HR), Romana Jerković (S&D, HR), Nicolae Ștefănuță 
(Renew, RO), Alessandra Basso (AIDA) (ID, IT), Piernicola Pedicini (Verts/ALE, IT), 
Joanna Kopcińska (ECR, PL), Kateřina Konečná (The Left, CS), Tomislav Sokol (PPE, 
HR), Nicolás González Casares (S&D, ES), Margarita de la Pisa Carrión (ECR, ES), 
Giorgos Georgiou (The Left, CY).

2. paneļdiskusija “Praktiskā ietekme: MI izmantošanas pieredze vēža operācijās un 
ārstēšanā”

Uzstājās divi eksperti. Profesors Domenico D'Ugo norādīja, ka MI jau tiek izmantots visā 
pacienta slimības gaitā no agrīnas atklāšanas līdz diagnozei un ārstēšanai, un uzsvēra, ka 
MI lietotņu izstrādei veselības aprūpes jomā būtu jāvadās nevis pēc tirgus, bet gan 
pacientu vajadzībām. Dr. Emilio Alba Conejo koncentrējās uz dabiskās valodas apstrādi 
ar mērķi aprakstīt klīniskajā praksē noderīgus parametrus un paskaidroja, ka mūsdienās 
precīzijas medicīna izmanto dažādas “omikas” tehnoloģijas (proti, genomiku, 
trankskriptomiku un proteomiku), lai personalizētu vēža pacientu diagnozi, prognozi un 
ārstēšanu.

Sekojošajā jautājumu un atbilžu sesijā uzstājās un uzdeva jautājumus šādi deputāti: 
Maria Manuel Leitão Marques (AIDA) (S&D, PT), Svenja Hahn (AIDA) (Renew, DE), 
Margarita de la Pisa Carrión (ECR, ES).

Komisijas pārstāvis Yiannos Tolias minēja, ka pēdējo piecu gadu laikā ir apstiprinātas 
220 MI balstītas medicīniskas ierīces, un norādīja uz jautājumiem, kas ir saistīti ar šo MI 
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sistēmu uzticamību, robustumu, ētiku un pārredzamību.  

BECA referente Yiannos Tolias uzstājās, lai noslēgtu uzklausīšanas pirmo daļu, 
rezumējot to, kā MI var būt noderīgs cīņā pret vēzi, un vienlaikus norādot uz šķēršļiem, 
ar kuriem saskaras šīs inovācijas. Viņa secināja, ka ārstiem savā darbā būs ievērojami 
jāattīstās, tomēr algoritmi neaizstās ārstus.  

3. paneļdiskusija “Virzība uz precīzijas medicīnu: MI vēža pētniecībā un vēža 
pacientu aprūpē”

Uzstājās divi eksperti. Dr. Artur Kowalik paskaidroja, ka ir vajadzīga elektroniskā 
veselības karte, kas ievāktu lielos datus, uz uzsvēra, ka bez šādas kartes ES joprojām tiks 
zaudēti dati. Dr. Geneviève Almouzni paskaidroja, ka piekļuve uz lielajiem datiem 
balstītai informācijai būtiski maina klīnisko praksi un ka MI palīdz gūt labāku priekšstatu 
par slimības mehānismiem un izstrādāt prognozēšanas modeļus, tādējādi palīdzot pieņemt 
klīniskos lēmumus. 

Sekojošajā jautājumu un atbilžu sesijā uzstājās un uzdeva jautājumus šādi deputāti: 
Peter Liese (PPE, DE), Ivars Ījabs (Renew, LV), Joëlle Mélin (ID, FR), Bronis Ropé 
(Verts/ALE, LT), Chiara Gemma (NI, IT), Deirdre Clune (PPE, IE), Adam Jarubas (PPE, 
PL).

Komisijas pārstāve Gabriele Mazzini norādīja uz Komisijas nesen, 2021. gada 21. aprīlī, 
pieņemto MI pasākumu kopumu, kura mērķis ir padarīt Eiropu par globālu uzticama 
mākslīgā intelekta centru un kurā ir iekļauts priekšlikums regulai, kura paredz saskaņotus 
noteikumus mākslīgā intelekta jomā un kuru veselības nozarē piemēros kopā ar pašreizējo 
regulu par medicīniskajām ierīcēm.

4. paneļdiskusija “MI un lielie dati vēža pacientu aprūpē: tehnisko, organizatorisko 
un ētisko standartu izstrāde”

Uzstājās divi eksperti. Dr. Xosé M. Fernández uzsvēra, ka ir svarīgi, lai būtu apjomīgas 
labas kvalitātes datu kopas un lai dati būtu interpretējami, kā arī vērsa uzmanību uz to, ka 
dati ir jāsaskaņo. 
Jelena Malinina stāstīja par MI izmantošanu vēža pētniecībā un visās ar vēzi saistītajās 
jomās un norādīja uz pašreizējām tiesību aktu nepilnībām, kā arī uzsvēra, cik liela nozīme 
ir jaunajām ES regulām medicīnisko ierīču un in-vitro diagnostikas ierīču jomā.

Sekojošajā jautājumu un atbilžu sesijā uzstājās un uzdeva jautājumus šādi deputāti: 
Alessandra Moretti (S&D, IT), Susana Solís Pérez (AIDA) (Renew, ES), Kim van 
Sparrentak (AIDA) (Verts/ALE, NE).

Pēc tam uzstājās divi Komisijas pārstāvji. 
Owe Langfeldt uzsvēra, ka Vispārīgā datu aizsardzības regula ir stabils, bet elastīgs 
regulējums, un norādīja, ka Komisija pagājušajā vasarā ir iesniegusi pirmo novērtējuma 
ziņojumu, kurā tā aicināja datu aizsardzības iestādes sniegt norādījumus, kas tagad tiek 
izstrādāti. 
Ander Elustondo galvenokārt runāja par Eiropas veselības datu telpas izstrādi un 
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sagatavošanā esošajiem tiesību aktiem un paskaidroja, ka minēta datu telpa palīdzēs 
izmantot veselības datus pārrobežu mērogā un sekmēt digitālo vienoto tirgu veselības 
aprūpes jomā. 

Uzklausīšanas noslēgumā sēdes vadītājs uzsvēra, ka, lai uzvarētu cīņā pret vēzi, 
svarīgākais ir ātri iegūt precīzu diagnozi un ka MI var palīdzēt efektīvāk glābt cilvēku 
dzīvību, līdz ar to ir ārkārtīgi svarīgi atbalstīt pētniecību šajā jomā.  

Sanāksme tika slēgta plkst. 17.40.

4. Nākamās sanāksmes datums un vieta

2021. gada 16. jūnijā plkst. 9.00 – 12.00
Briselē
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