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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1798/2012 του Kevin Scardifield, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
μια παγκόσμια εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την αντανακλαστική 
συμπαθητική δυστροφία/σύνδρομο σύμπλοκου περιοχικού πόνου

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων προτείνει τη διεξαγωγή παγκόσμιας εκστρατείας για την αντανακλαστική 
συμπαθητική δυστροφία/σύνδρομο σύμπλοκου περιοχικού πόνου –την πιο επώδυνη, ανίατη 
ασθένεια παγκοσμίως. Ισχυρίζεται ότι σε πολλούς ασθενείς γίνεται εσφαλμένη διάγνωση ή 
δεν γίνεται καθόλου διάγνωση και ότι σε αυτό πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή τόσο από 
την κοινή γνώμη όσο και από τους κύκλους των επαγγελματιών (γιατρών) προκειμένου να 
δοθεί βοήθεια σε όσους υποφέρουν. Ισχυρίζεται ότι η συχνότητα αυτής της πολύ επώδυνης 
ασθένειας στον γενικό πληθυσμό αυξάνεται.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Ιουλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 29 Νοεμβρίου 2013

Βάσει του άρθρου 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, "η δράση 
της Ένωσης αναπτύσσεται χωρίς να θίγονται οι ευθύνες των κρατών μελών όσον αφορά τη 
διαμόρφωση της πολιτικής τους στον τομέα της υγείας καθώς και την οργάνωση και την 
παροχή υγειονομικών υπηρεσιών και ιατρικής περίθαλψης. Στις ευθύνες των κρατών μελών 
εμπίπτει η διαχείριση των υγειονομικών υπηρεσιών και της ιατρικής περίθαλψης, καθώς και 
η κατανομή των πόρων που διατίθενται για τις υπηρεσίες αυτές."
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Η Επιτροπή δεν διαθέτει ειδική πολιτική για την αντανακλαστική συμπαθητική 
δυστροφία/σύνδρομο σύμπλοκου περιοχικού πόνου. Οι ασθενείς που πάσχουν από 
αντανακλαστική συμπαθητική δυστροφία/σύνδρομο σύμπλοκου περιοχικού πόνου μπορούν 
να προσβλέπουν στις θετικές επιπτώσεις δράσεων που έχουν διαμορφωθεί στο πλαίσιο της 
γενικής πολιτικής για τις σπάνιες ασθένειες, όπως έχει διατυπωθεί αυτή με την ανακοίνωση 
της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με τις σπάνιες νόσους και με την σύσταση 
του Συμβουλίου που αφορά μια ευρωπαϊκή δράση στον τομέα των σπάνιων νόσων (2009/C 
151/02).

Το κλειδί στην προσπάθεια να βελτιωθεί η διάγνωση και η περίθαλψη στο πεδίο των σπανίων 
νόσων έγκειται στην παροχή και διάδοση επακριβών πληροφοριών σε μορφή που 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επαγγελματιών του χώρου αλλά και των ασθενών·  Για να 
γίνει πραγματικότητα κάτι τέτοιο, η Επιτροπή υποστηρίζει την δικτυακή πύλη Orphanet, η 
οποία είναι μια παγκόσμια βάση δεδομένων αφιερωμένη στις σπάνιες νόσους. Τα δεδομένα 
αφορούν περισσότερες από 6000 νόσους και διατίθενται σε 6 γλώσσες. Στόχος της Orphanet 
είναι να συμβάλει στην βελτίωση της διάγνωσης, της περίθαλψης και της θεραπείας των 
ασθενών που έχουν προσβληθεί από σπάνιες νόσους. Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται και 
διανέμονται αφορούν την φυσική ιστορία των ασθενειών, την περίθαλψη, τα εξειδικευμένα 
κέντρα, τα ιατρικά εργαστήρια, την εν εξελίξει έρευνα και τις οργανώσεις ασθενών. 

Στις 30 Ιουλίου 2013, η Επιτροπή συνέστησε ομάδα εμπειρογνωμόνων για τις σπάνιες 
νόσους. Η εν λόγω ομάδα εμπειρογνωμόνων θα παρέχει συμβουλές και ειδική καθοδήγηση 
στην Επιτροπή κατά την εκπόνηση και εφαρμογή των δράσεων της ΕΕ στο πεδίο των 
σπάνιων νόσων και θα ενισχύσει τις ανταλλαγές σχετικών εμπειριών, πολιτικών και 
πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και των διαφόρων ενδιαφερομένων φορέων.

Η έρευνα σχετικά με τις σπάνιες νόσους έχει συμπεριληφθεί στους τομείς προτεραιότητας της 
πολιτικής για την υγεία βάσει των προγραμμάτων-πλαίσιο (ΠΠ) της ΕΕ για την έρευνα και 
την τεχνολογική ανάπτυξη από τις αρχές της δεκαετίας του 90.  Σε όλη αυτή τη περίοδο, η 
χρηματοδότηση σε επίπεδο ΕΕ για τις σπάνιες νόσους εμφανίζει σταθερή αύξηση. Στο 
πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος-πλαίσιο, του ΠΠ7, σχεδόν εκατό προγράμματα σχετικά 
με τις σπάνιες νόσους έχουν χρηματοδοτηθεί με κονδύλια της ΕΕ που συνολικά ανέρχονται 
στο ποσό των 500 εκατομμυρίων ευρώ σχεδόν. Τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ 
ερευνητικά προγράμματα για τις σπάνιες νόσους έχουν συμβάλει σημαντικά στην πρόοδο της 
σχετικής επιστημονικής γνώσης και θα οδηγήσουν αναπόφευκτα σε καλύτερες διαγνωστικές 
μεθόδους, νέες θεραπευτικές αγωγές, καλύτερη περίθαλψη και αποτελεσματικότερες 
μεθόδους πρόληψης για τις σπάνιες νόσους. 

Η Επιτροπή δεν είναι μέλος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και συνεπώς αδυνατεί να 
παροτρύνει αποτελεσματικά την ΠΟΥ ως προς τη σύσταση νέων επιτροπών και/ή 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Αυτού του είδους οι αποφάσεις λαμβάνονται από την
Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας με αφετηρία προτάσεις των κρατών μελών της ΠΟΥ. Η 
Επιτροπή συμμετέχει ως παρατηρητής στην Συνέλευση. Το αυτό ισχύει και για τον ΟΗΕ.

Συμπέρασμα

Η διοργάνωση των συστημάτων υγειονομικής μέριμνας, συμπεριλαμβανομένης της 
εκπαίδευσης των επαγγελματιών του κλάδου, ανήκει στο πεδίο ευθύνης των κρατών μελών.  
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Η Επιτροπή προτείνει να απευθυνθούν τα σχετικά ερωτήματα στην ομάδα εμπειρογνωμόνων 
της Επιτροπής για τις σπάνιες νόσους προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο λήψης 
συντονισμένων μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο ειδικά για την αντανακλαστική συμπαθητική 
δυστροφία/σύνδρομο σύμπλοκου περιοχικού πόνου.

Η αταλάντευτη προσήλωση της Επιτροπής υπέρ της ενίσχυσης της έρευνας για τις σπάνιες 
νόσους θα συνεχιστεί επίσης στο πλαίσιο του επόμενου προγράμματος-πλαίσιο, του 
προγράμματος "Ορίζων 2020" και του προγράμματος "Υγεία για την ανάπτυξη", που 
αναμένεται να ξεκινήσει το 2014.

Η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να παροτρύνει αποτελεσματικά την ΠΟΥ και τον ΟΗΕ ως προς 
τη σύσταση νέων επιτροπών και/ή χρηματοδοτικών προγραμμάτων.


