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Preses relīze 
Luksemburgā, 2019. gada 26. februārī 

Revidenti izskata ES rīcību cīņā pret 
multirezistentām baktērijām 
Eiropas Revīzijas palāta veic revīziju saistībā ar ES rīcību cīņā pret multirezistentām baktērijām, 
tostarp baktērijām, kuras ir kļuvušas rezistentas pret antibiotikām. Viņi it īpaši izskatīs, kā 
Eiropas Komisija un attiecīgās aģentūras pārvalda galvenās darbības un resursus šajā jomā. Viņi 
arī izvērtēs ES ieguldījuma un atbalsta noderību un efektivitāti. 

Gan cilvēki, gan dzīvnieki var iegūt rezistenci pret antimikrobiāliem līdzekļiem (AMR), kad 
mikroorganismi, piemēram, baktērijas, vīrusi, parazīti vai sēnītes, kļūst noturīgi pret zālēm, kas 
iepriekš nodrošināja efektīvu ārstēšanu. Katru gadu pret zālēm rezistentas baktērijas Eiropas 
Savienībā izraisa aptuveni 33 000 cilvēku nāvi un rada ekonomiskus zaudējumus aptuveni 
1,5 miljardu EUR apmērā. Pasaules Banka ir brīdinājusi, ka līdz 2050. gadam šādas infekcijas 
varētu radīt tikpat lielus pasaules mēroga ekonomiskos zaudējumus kā 2008. gada finanšu krīze. 

Revidenti šodien ir publicējuši ieskatu gaidāmajā revīzijā par ES rīcību AMR apkarošanā. Šajā 
dokumentā ir sniegta informācija par revīzijas uzdevumu, ar kuru revidenti pašlaik strādā. Tas ir 
iecerēts kā informācijas avots personām, kuras interesējas par revidējamo politikas virzienu 
un/vai programmām.  

“AMR ir viens no nopietnākajiem riskiem veselībai, ar ko saskaramies,” teica par revīziju 
atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Janusz Wojciechowski. “Mūsu revīzijā tiks izvērtētas 
ES darbības, lai atbalstītu esošās antimikrobiālās terapijas piesardzīgāku izmantošanu, kā arī 
pētniecību jaunu terapiju izstrādei.” 

ES ir izstrādājusi vairākas politikas iniciatīvas AMR apkarošanai, tostarp rīcības plānu “Viena 
veselība”, ES antimikrobiālās rezistences uzraudzīšanas satvaru veterinārajā nozarē, ES vienoto 
rīcību par antimikrobiālo rezistenci, kā arī programmu “New Drugs for Bad Bugs” pētniecības un 
izstrādes atbalstam.  

Revīzija aptvers darbības un programmas, ko pārvalda attiecīgie Komisijas ģenerāldirektorāti un 
ES aģentūras, piemēram, Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs, Kopuzņēmums 
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novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai vai Patērētāju, veselības, lauksaimniecības 
un pārtikas izpildaģentūra. 

Revidenti īpaši pārbaudīs, vai Komisija un ES aģentūras 

o labi pārvalda galvenās darbības un resursus; 

o efektīvi sekmē AMR samazināšanu un veicina piesardzīgu antimikrobiālās ārstēšanas 
izmantošanu dzīvniekiem;  

o ir izveidojušas pienācīgus mehānismus AMR pētījumiem sniegtā ES atbalsta koordinēšanai 
un novērtēšanai. 

 

 

Piezīme izdevējiem  

Revīzijas ziņojumu paredzēts publicēt 2020. gada pirmajā pusē. 

 

 

 


	Revidenti izskata ES rīcību cīņā pret multirezistentām baktērijām

