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Tárgy: Kevin Scardifield brit állampolgár által benyújtott 1798/2012. számú petíció a 
reflex szimpatikus dystrophiával (RSD) és a komplex regionális fájdalom 
szindrómával (CRPS) kapcsolatos globális figyelemfelkeltő kampányról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a reflex szimpatikus dystrophiával/komplex regionális fájdalom 
szindrómával – a legfájdalmasabb, gyógyíthatatlan betegséggel – kapcsolatos világméretű 
kampány indítását javasolja. A petíció benyújtója azt állítja, hogy sok beteget nem, vagy 
tévesen diagnosztizálnak, és ez a betegek segítése szempontjából az emberek, de a 
szakmabeliek (orvosok) részéről is nagyobb odafigyelést igényel. Véleménye szerint ez a 
nagyon fájdalmas betegség egyre gyakoribb a lakosság körében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. július 15. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. november 29.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 168. cikke értelmében az Unió fellépései során 
tiszteletben tartja a tagállamoknak az egészségügyi politikájuk meghatározására, valamint az 
egészségügyi szolgáltatások és az orvosi ellátás megszervezésére és biztosítására vonatkozó 
hatáskörét. A tagállamok hatásköre kiterjed az egészségügyi szolgáltatások és az orvosi 
ellátás működtetésére, és a hozzájuk rendelt erőforrások elosztására.

A Bizottságnak nincs a reflex szimpatikus dystrophiára/komplex regionális fájdalom 
szindrómára vonatkozó külön politikája. A reflex szimpatikus dystrophiában/komplex 
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regionális fájdalom szindrómában szenvedő betegek részesülhetnek a 2008. november 11-i, 
ritka betegségekről szóló bizottsági közleményben és a ritka betegségek területén 
megvalósítandó fellépésről szóló tanácsi ajánlásban (2009/C 151/02) megfogalmazott ritka 
betegségekre vonatkozó általános politika keretében kialakított tevékenységek nyújtotta 
előnyökből.

A ritka betegségek terén a diagnosztizálás és ellátás javítását szolgáló egyik fő elem, hogy 
pontos információk álljanak rendelkezése és kerüljenek terjesztésre olyan formátumban, 
amely a szakemberek és az érintett személyek igényeihez igazodik. Ennek a célnak a 
megvalósítása érdekében a Bizottság támogatja a ritka betegségekkel kapcsolatos 
információkat tartalmazó globális adatbázist, az Orphanet portált; az adatok több mint 6000 
betegségre kiterjednek és hat nyelven állnak rendelkezésre. Az Orphanet célja, hogy 
elősegítse a ritka betegségben szenvedő betegek diagnosztizálásának, ellátásának és 
kezelésének javítását. Az összegyűjtött és közzétett adatok között szerepel a betegségek 
természettudományi háttere, kezelése, valamint a szakértői központok, az orvosi 
laboratóriumok, a folyamatban lévő kutatások és a betegképviseleti szervezetek listája.

2013. július 30-án a Bizottság létrehozta a ritka betegségek szakértői csoportját. A szakértői 
csoport tanácsadással és szakértelemmel fogja támogatni a Bizottságot a ritka betegségekkel 
kapcsolatos uniós intézkedések meghatározása és végrehajtása során, és ösztönözni fogja a 
vonatkozó tapasztalatoknak, szakpolitikának és gyakorlatnak a tagállamok és a különböző 
érintett felek közötti cseréjét.

Az Unió kutatási és technológiafejlesztési keretprogramjai már az 1990-es évek kezdetétől a 
ritka betegségek területén folyatott kutatást jelölték meg az egészségügy egyik prioritási 
területeként. Ettől kezdve a ritka betegségek uniós szintű támogatása folyamatosan 
emelkedik. A jelenlegi, hetedik keretprogramban mintegy 100, ritka betegséggel kapcsolatos 
projektet támogatnak és a teljes uniós hozzájárulás közelít az 500 millió euróhoz. A ritka 
betegségekkel kapcsolatosan végzett, Európai Unió által finanszírozott kutatási projektek 
jelentősen hozzájárultak a ritka betegségekkel kapcsolatos ismeretek bővítéséhez és 
végeredményben a ritka betegségekre vonatkozó diagnosztikai módszerek fejlődéséhez, új 
kezelésekhez, valamint az ellátás és a megelőzési stratégiák javulásához fognak vezetni. 

A Bizottság nem tagja a WHO-nak és nincs olyan helyzetben, hogy felhatalmazza azt új 
bizottságok és/vagy finanszírozási programok létrehozására. Erről csak az Egészségügyi 
Világközgyűlés dönthet a WHO tagállamai által benyújtott javaslatok alapján. A Bizottság a 
közgyűlésben megfigyelői jogállással rendelkezik. Mindez az ENSZ-re is vonatkozik.

Következtetés

Az egészségügyi ellátási rendszerek megszervezése, beleértve a szakemberképzést, a 
tagállamok hatáskörébe tartozik. A Bizottság javasolja, hogy forduljanak kérdéssel a ritka 
betegségek bizottsági szakértői csoportjához annak ellenőrzése céljából, hogy szükséges-e 
európai szintű összehangolt fellépés, különösen a reflex szimpatikus dystrophia/komplex 
regionális fájdalom szindróma területén.

A Bizottság továbbra is elkötelezett marad a ritka betegségekre vonatkozó kutatások 
támogatása mellett, ami megnyilvánul a következő, „Horizont 2020” kutatási és innovációs 
keretprogramban és a várhatóan 2014-ben induló Egészségügy a növekedésért programban is.
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A Bizottság nincs olyan helyzetben, hogy felhatalmazza a WHO-t és az ENSZ-t új 
bizottságok és/vagy finanszírozási programok létrehozására.


