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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

29.11.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1798/2012, внесена от Кевин Скардифилд (Kevin Scardifield), с 
британско гражданство, относно световна кампания за повишаване на 
осведомеността за рефлексната симпатична дистрофия/комплексния 
регионален болков синдром (RSD/CRPS)

1. Резюме на петицията

Вносителят нa петицията предлага да се организира световна кампания за рефлексната 
симпатична дистрофия/комплексния регионален болков синдром – най-болезненото и 
нелечимо състояние в световен мащаб. Той твърди, че на много пациенти не се поставя 
диагноза или се поставя неправилна диагноза и това заслужава по-голямо внимание от 
страна на обществеността, както и сред професионалните кръгове (на медиците), за да 
се помогне на страдащите лица. Той счита, че честотата на това много болезнено 
заболяване се увеличава сред общото население.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 юли 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 29 ноември 2013 г.

Член 168 от Договора за функционирането на Европейския съюз гласи, че „действията 
на Съюза са съобразени изцяло с отговорностите на държавите членки що се отнася до 
определянето на тяхната здравна политика, както и в организирането и предоставянето 
на здравни услуги и медицински грижи.“ Отговорностите на държавите членки 
включват управлението на здравните услуги и медицинските грижи, както и 
разпределянето на ресурсите, които са им предоставени.
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Комисията няма конкретна политикa в областта на рефлексната симпатична 
дистрофия/комплексния регионален болков синдром. Пациентите с рефлексна 
симпатична дистрофия/комплексен регионален болков синдром биха могли да се 
възползват от дейностите, разработени по общата политика в областта на редките 
заболявания, която е изложена в съобщението на Комисията от 11 ноември 2008 г. 
относно редките заболявания и в Препоръката на Съвета за действие в областта на 
редките заболявания (2009/C 151/02).

Основният елемент за подобряване диагностицирането и грижите в областта на редките 
заболявания е предоставянето и разпространението на точна информация във формат, 
приспособен към нуждите на специалистите и засегнатите лица. За да се постигне това, 
Комисията подкрепя портала Орфанет (Orphanet), който представлява световна база 
данни, съдържаща информация, свързана с редките заболявания; данните се отнасят до 
повече от 6 000 болести и са на разположение на 6 езика. Целта на Орфанет е да се 
спомогне за подобряване на диагностицирането, грижите и лечението на пациентите с 
редки заболявания. Събраните и разпространените данни касаят естествената история 
на заболяванията, лечението, експертните центрове, медицинските лаборатории, 
текущата научноизследователска дейност и организациите на пациенти.

На 30 юли 2013 г. Комисията създаде експертна група по редките заболявания. Тази 
експертна група ще предоставя на Комисията консултации и експертен опит при 
формулирането и изпълнението на дейностите на ЕС в областта на редките заболявания 
и ще насърчава обмена на опит, политики и практики в областта между държавите 
членки и различни заинтересовани страни.

От началото на 1990-те години изследванията на редките заболявания се разглеждат 
като една от приоритетните области в сферата на здравеопазването по силата на 
рамковите програми на ЕС за научни изследвания и технологично развитие. През този 
период финансирането за редките заболявания на равнище ЕС непрекъснато нараства. 
При текущата рамкова програма, РП7, са били финансирани близо 100 проекта, 
свързани с редките заболявания, с общ принос от ЕС от почти 500 милиона евро. 
Финансираните от ЕС изследователски проекти в областта на редките заболявания са 
оказали съществен принос за постигането на напредък на познанията за редките 
заболявания и в крайна сметка ще доведат до по-добри методи за диагностициране, 
нови видове лечение, по-добри грижи и превантивни стратегии за редките заболявания.

Комисията не е член на СЗО и не е в състояние да оправомощи СЗО да създава нови 
комитети и/или програми за финансиране. Подобни решения се вземат от Световната 
здравна асамблея въз основа на предложения от държавите – членки на СЗО. 
Комисията има статут на наблюдател в Асамблеята. Това се отнася и за ООН.

Заключение

Организацията на системите за здравеопазване, включително обучението на 
специалистите, е в сферата на отговорност на държавите членки. Комисията предлага 
да се отправят въпроси към експертната група по редки заболявания на Комисията, с 
цел да се провери дали има нужда от координирани действия на европейско равнище, 
особено по отношение на рефлексната симпатична дистрофия/комплексния регионален 
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болков синдром.

Сериозният ангажимент на Комисията за подкрепа на научните изследвания в областта 
на редките заболявания ще се запази и в следващата Рамкова програма за научни 
изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ и в програмата „Здраве за растеж“, която се 
очаква да започне през 2014 г.

Комисията не е в състояние да оправомощава СЗО и ООН да създават нови комитети 
и/или програми за финансиране.


