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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1798/2012 dėl pasaulinės informavimo apie refleksinę simpatinę 
distrofiją (angl. RSD) ir (arba) kompleksinio regioninio skausmo sindromą 
(angl. CRPS) kampanijos, kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietis Kevin 
Scardifield

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas siūlo surengti pasaulinę kampaniją apie refleksinę simpatinę distrofiją 
ir (arba) kompleksinio regioninio skausmo sindromą – nepagydomas ir skausmingiausias ligas 
pasaulyje. Jis tvirtina, kad daugeliui pacientų šios ligos nediagnozuojamos arba 
diagnozuojamos neteisingai, ir kad siekiant padėti ligoniams visuomenė ir specialistai 
(medikai) tam turėtų skirti daugiau dėmesio. Peticijos pateikėjas teigia, kad ši itin skausminga 
liga visuomenėje pasitaiko vis dažniau.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. liepos 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. lapkričio 29 d.

„Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 168 straipsnyje nustatyta, kad „Sąjunga savo 
veikloje pripažįsta valstybių narių atsakomybę už jų sveikatos politikos apibrėžimą ir už 
sveikatos paslaugų ir sveikatos priežiūros organizavimą bei teikimą.“ Valstybių narių 
atsakomybės sričiai priskiriamas sveikatos paslaugų ir sveikatos priežiūros valdymas bei tam 
paskirtų išteklių paskirstymas.
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Komisija nėra nustačiusi konkrečios politikos dėl refleksinės simpatinės distrofijos ir (arba) 
kompleksinio regioninio skausmo sindromo. Pacientams, kuriems nustatyta refleksinė 
simpatinė distrofija ir (arba) kompleksinio regioninio skausmo sindromas, galėtų būti 
naudingi veiksmai, kurių imamasi pagal bendrą retųjų ligų politiką, nustatytą 2008 m. 
lapkričio 11 d. Komisijos komunikate dėl retųjų ligų ir Tarybos rekomendacijoje dėl retųjų 
ligų srities veiksmų (2009/C 151/02).

Siekiant pagerinti retųjų ligų diagnozavimą ir ligonių priežiūrą, svarbiausia yra teikti ir 
skleisti tikslią informaciją tokia forma, kuri atitiktų šios srities specialistų ir sergančių asmenų 
poreikius. Siekdama šio tikslo, Komisija remia portalą „Orphanet“, kuris yra pasaulinė 
duomenų ir informacijos apie retąsias ligas bazė; joje saugomi su daugiau kaip 6 000 ligų 
susiję duomenys, su kuriais galima susipažinti šešiomis kalbomis. Portalo „Orphanet“ 
paskirtis – padėti tobulinti retųjų ligų diagnozavimą ir jomis sergančių pacientų priežiūrą bei 
gydymą. Surinkti ir skelbiami duomenys susiję su ligų istorija, jų gydymu, ekspertų centrais, 
medicinos laboratorijomis, vykdomais moksliniais tyrimais ir pacientų organizacijomis.

2013 m. liepos 30 d. Komisija įsteigė retųjų ligų ekspertų grupę. Ši ekspertų grupė ketina 
teikti Komisijai patarimus ir perduoti žinias pastarajai formuojant ES veiklos kryptis retųjų 
ligų srityje ir įgyvendinant šios srities veiksmus, taip pat skatinti valstybes nares ir įvairiais 
suinteresuotąsias šalis keistis atitinkamos patirties, politikos ir praktikos pavyzdžiais.

Nuo XX a. dešimtojo dešimtmečio pradžios pagal ES mokslinių tyrimų ir technologinės 
plėtros bendrąsias programas retųjų ligų moksliniai tyrimai buvo laikomi vienu iš sveikatos 
srities prioritetų. Šiuo laikotarpiu buvo nuolat didinamas ES lygmeniu retosioms ligoms tirti 
skiriamas finansavimas. Pagal dabartinę bendrąją programą (Europos bendrijos mokslinių 
tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintąją bendrąją programą) 
finansavimas skirtas beveik 100-ui su retosiomis ligomis susijusių programų, o bendras ES 
paramos dydis siekia beveik 500 mln. EUR. ES lėšomis finansuojami retųjų ligų moksliniai 
tyrimai labai padėjo gilinti žinias apie retąsias ligas ir galiausiai padės sukurti geresnius 
diagnostikos metodus ir naujus gydymo būdus, užtikrinti geresnę priežiūrą ir plėtoti retųjų 
ligų prevencijos strategijas.

Komisija nėra Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) narė ir negali jos įgalioti steigti naujus 
komitetus ir (arba) kurti finansavimo programas. Tokius sprendimus, remdamasi PSO 
valstybių narių pasiūlymais, priima Pasaulio sveikatos asamblėja. Komisijai šioje asamblėjoje 
suteiktas stebėtojos statusas. Tas pats pasakytina ir apie Jungtines Tautas (JT).

Išvada

Sveikatos priežiūros sistemų, įskaitant specialistų mokymą, organizavimas priskiriamas 
valstybių narių atsakomybės sričiai. Norint patikrinti, ar Europos Sąjungos lygmeniu reikia 
imtis koordinuotų veiksmų, ypač dėl refleksinės simpatinės distrofijos ir (arba) kompleksinio 
regioninio skausmo sindromo, Komisija siūlo klausimus pateikti jos retųjų ligų ekspertų 
grupei.

Tvirtas Komisijos įsipareigojimas remti retųjų ligų mokslinius tyrimus bus įtvirtintas ir kitoje 
mokslinių tyrimų ir inovacijų bendrojoje programoje, iniciatyvoje „Horizontas 2020“ ir 
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programoje „Sveikata ekonomikos augimui skatinti“, kurią tikimasi pradėti įgyvendinti 
2014 m.

Komisija negali įgalioti PSO ir JT steigti naujus komitetus ir (arba) kurti finansavimo 
programas.“


