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B8-0000/2018

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Laimas slimību (boreliozi)
(2018/0000(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā jautājumu Komisijai par Laimas slimību (boreliozi) (O-000000/2018 –
B8-0000/2018),

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas rezolūcijas 
priekšlikumu,

– ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 2. punktu,

– ņemot vērā ziņojumu, ko Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs ir sagatavojis 
saistībā ar sistemātisku literatūras pārskatu par Laimas boreliozes seroloģisko testu 
diagnostisko precizitāti,

– ņemot vērā 2016. gada janvārī Stokholmā notikušo ekspertu tīkla apspriešanās sanāksmi 
par Laimas boreliozes uzraudzību Eiropas Savienībā,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 24. septembra Lēmumu 
Nr. 2119/98/EK par epidemioloģiskās uzraudzības un infekcijas slimību kontroles tīkla 
izveidošanu Kopienā,

A. tā kā tiesības uz veselību ir pamattiesības, kas atzītas ES Līgumos un jo īpaši LESD 
168. pantā;

B tā kā Laimas slimība jeb Laimas borelioze ir bakteriāla slimība, ko izraisa baktērija 
Borrelia burgdorferi un ar ko cilvēki inficējas ar baktēriju inficētas ērces koduma 
rezultātā;

C. tā kā Laimas borelioze ir Eiropā visizplatītākā zoonoze — aptuvenais saslimšanas 
gadījumu skaits ir 650–850 000, un Centrāleiropā saslimstība ir biežāka;

D. tā kā inficēto ērču un slimības izplatības areāls, šķiet, ģeogrāfiski paplašinās arī uz 
teritorijām, kas atrodas augstāk virs jūras līmeņa un augstākos platuma grādos; ir 
aizdomas, ka cita starpā tam par iemeslu ir zemes izmantošanas maiņa, klimata 
pārmaiņas un citas ar cilvēka uzvedību saistītas norises;

E. tā kā Eiropā nav vienprātības par to, kā nodrošināt Laimas slimības ārstēšanu, 
diagnosticēšanu un skrīningu, un attiecīgā prakse valstīs ir atšķirīga;

F. tā kā inficētas ērces kodums un Laimas slimības simptomi var palikt nemanīti un dažos 
gadījumos slimības norise var būt pat asimptomātiska, tāpēc dažkārt rodas nopietnas 
komplikācijas un hroniskai slimībai līdzīgi neatgriezeniski veselības bojājumi, sevišķi 
tad, ja slimība pacientam nav ātri diagnosticēta;

G. tā kā ar ticamāku Laimas slimības agrīno diagnostiku ievērojami samazināsies to 
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gadījumu skaits, kad slimība jau ir ielaista, un tādējādi uzlabosies pacientu dzīves 
kvalitāte un tā kā tādējādi samazināsies arī slimības radītais finansiālais slogs, ļaujot jau 
pirmajos 5 gados ietaupīt aptuveni EUR 330 miljonus veselības aprūpes izmaksās, kā to 
lēš ES pētniecības projekta DualDur vadītāji;

H. tā kā piemērota ārstēšana daudziem pacientiem nav pieejama, turklāt daudziem slimība 
netiek ātri diagnosticēta; tā kā viņi jūtas valsts iestāžu novārtā atstāti un neuzklausīti un 
dažiem joprojām ir nepārejoši simptomi, kuru rezultātā slimība var kļūt hroniska;

I. tā kā pašlaik pret Laimas slimību vakcīnas nav;

J. tā kā nav zināms, kāds ir Laimas boreliozes radītais slogs Eiropas Savienībā, jo trūkst 
statistikas datu par šo slimību un izmantotās gadījuma definīcijas un uzraudzības 
sistēmas nav viendabīgas;

K. tā kā Laimas slimības sākuma fāzes no vēlākām slimības attīstības fāzēm ar SSK 
(Starptautiskā slimību klasifikatora) kodiem netiek nošķirtas; tā kā nav atsevišķu SSK 
kodu dažādiem ielaistas Laimas slimības simptomiem;

L. tā kā Starptautiskajai Laimas slimības un ar to saistīto slimību apvienībai (International 
Lyme and Associated Diseases Society — ILADS) un ASV Infekcijas slimību apvienībai 
(Infectious Diseases Society of America — IDSA) ir atšķirīgas pamatnostādnes attiecībā 
uz ārstniecības praksi un šīs divas dažādās pieejas vienai slimībai ietekmē arī 
ārstniecības praksi Eiropas Savienībā;

M. tā kā nav pamatīgas izpratnes par to, kādā veidā Laimas slimība var kļūt par hronisku 
slimību;

N. tā kā saskarsmē ar šo veselības problēmu veselības aprūpes speciālisti jau gandrīz 
desmit gadus ir cēluši trauksmi, tāpat kā to ir darījušas pacientu apvienības un 
trauksmes cēlēji;

O. tā kā Laimas slimība, kas medicīnas zinātnē ir labi pazīstama, tomēr joprojām bieži 
netiek diagnosticēta, sevišķi tāpēc, ka ir grūtības ar simptomu atklāšanu;

P. tā kā skrīninga testi, ko izmanto Laimas slimībai, ne vienmēr sniedz precīzu rezultātu —
piemēram, imūnfermentatīvā analīze (ELISA tests), ar ko vienā reizē var atklāt tikai 
vienu infekciju;

Q. tā kā attiecībā uz Laimas slimību mediķi bieži vien vadās pēc novecojušiem 
ieteikumiem, kuros nav pietiekami ņemts vērā pētniecības nozarē panāktais progress, 

1. pauž bažas par to, ka satraucoši liela ir Laimas slimības izplatība Eiropas iedzīvotāju 
vidū, jo izmantotās uzskaites metodes liecina, ka ar šo slimību slimo aptuveni 1 miljons 
iedzīvotāju;

2. atgādina, ka dažādā mērā saslimstība ar Laimas boreliozi palielinās visās dalībvalstīs, 
un tas nozīmē, ka tā ir Eiropas mēroga veselības problēma;

3. atzinīgi vērtē to, cik lielu finansējumu Savienība līdz šim ir atvēlējusi pētniecībai, kas 
vērsta uz Laimas boreliozes agrīnu atklāšanu un turpmāku ārstēšanu (gandrīz 
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EUR 16 miljonus, īstenojot tādus projektus kā ANTIDotE, ID-LYME un 
LYMEDIADEX); 

4. prasa vairāk finansējuma atvēlēt Laimas slimības diagnosticēšanas un ārstniecības 
metodēm; tādēļ mudina atvieglot centienus, kas tiek īstenoti pētniecības jomā, gan 
piešķirot tiem lielāku finansējumu, gan sekmējot apmaiņu ar epidemioloģiskajiem 
datiem, tostarp datiem par patogēnu un nepatogēnu genosugu izplatību un īpatsvaru 
sugu populācijā;

5. pieprasa plašāku starptautisko sadarbību attiecībā uz Laimas slimības pētniecību;

6. mudina Komisiju vākt maksimāli lielu informācijas apjomu par dalībvalstīs 
izmantotajām skrīninga metodēm un ārstniecības praksi;

7. aicina Komisiju veicināt sadarbību un labākās prakses apmaiņu starp dalībvalstīm 
Laimas slimības monitoringa, diagnostikas un ārstniecības jomā;

8. aicina Komisiju ieviest vienotas uzraudzības programmas un sadarboties ar 
dalībvalstīm, lai sekmētu diagnostisko testu un ārstniecības metožu standartizāciju; 

9. pieprasa izstrādāt uz pierādījumiem balstītas pamatnostādnes par Laimas boreliozes 
klīnisko un laboratorisko diagnostiku; prasa ar SSK kodiem nošķirt Laimas slimības 
sākuma un vēlākas attīstības fāzes; pieprasa arī atsevišķus SSK kodus dažādiem 
ielaistas Laimas slimības simptomiem;

10. prasa Komisijai publicēt pamatnostādnes, kas balstītos uz Eiropas Savienībā labākās 
prakses piemēriem, attiecībā uz ģimenes ārstu apmācību, lai sekmētu Laimas slimības 
diagnosticēšanu un skrīningu;

11. aicina dalībvalstis nodrošināt, ka plašāk tiek izmantoti klīniskie izmeklējumi, lai ārsts 
Laimas slimību varētu diagnosticēt pat tad, ja seroloģisko testu rezultāts ir negatīvs, un 
tādējādi palīdzēt pacientiem izkļūt no „terapeitiskā strupceļa”;

12. aicina Komisiju izvērtēt, cik lielā mērā ir izplatīta tāda parādība kā ilgstoši pacientu 
centieni rast atbilstošas diagnosticēšanas un ārstniecības iespējas, kas dažiem 
pacientiem ir aktuāla, un jo īpaši pacientu pārrobežu plūsmas, cenšoties atrast ārstēšanu, 
un ar to saistītas finansiālās sekas;

13. mudina plānot un veidot novatoriskus projektus, ar kuru palīdzību varētu uzlabot datu 
vākšanu un palielināt izpratnes veicināšanas pasākumu efektivitāti;

14. mudina dalībvalstis sekmēt Laimas slimības iekļaušanu ES infekcijas slimību sarakstā, 
jo tā atbilst Lēmuma Nr. 1082/2013/ES pielikumā izklāstītajiem atlases kritērijiem;

15. uzsver, ka tad, ja ES epidemioloģiskās uzraudzības tīklā būs iekļauta arī Laimas 
slimība, pacienti varēs baudīt priekšrocības, ko sniedz stabila un strukturēta veselības 
sistēma: būs pastāvīga kompetento valsts iestāžu savstarpējā saziņa, ātri un ticami varēs 
atklāt saslimšanas gadījumus ar Laimas boreliozi Savienībā, būs nodrošināta savstarpēja 
palīdzība attiecībā uz savākto uzraudzības datu analīzi un interpretāciju un iespējas sākt 
izmantot ierīces, kas ir nepieciešamas, lai apturētu slimības izplatību cilvēku vidū;
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16. aicina dalībvalstis, kas varēs paļauties uz Komisijas sniegtu loģistikas atbalstu, rīkot 
kampaņu sabiedrības informēšanai par slimību, pirmkārt un galvenokārt reģionos, kuros 
slimība ir visvairāk izplatīta;

17. aicina Komisiju izstrādāt ES plānu cīņai pret Laimas slimību, atbilstošu tam, cik šī 
subklīniskā epidēmija ir nopietna, un mudina veidot Eiropas tīklu attiecībā uz Laimas 
slimību, nodrošinot tajā attiecīgo ieinteresēto personu līdzdalību;

18. aicina Komisiju un dalībvalstis publicēt kopējas pamatnostādnes par profilaksi tiem, 
kuriem ir liels risks saslimt ar Laimas slimību, piemēram, cilvēkiem, kuri strādā ārā, 
brīvā dabā, un pamatnostādnes attiecībā uz standartizētu diagnostiku un ārstniecību;

19. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai.
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