
CM\1012882LV.doc PE524.851v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

29.11.2013

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1798/2012, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgais 
Kevin Scardifield, par vispasaules informatīvu kampaņu par RSD/CRPS

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ierosina visā pasaulē rīkot informatīvu kampaņu par reflektoro 
simpātisko distrofiju/komplekso reģionālo sāpju sindromu (RSD/CRPS), kas ir vissāpīgākā 
neārstējamā slimība pasaulē. Viņš apgalvo, ka daudziem pacientiem diagnoze nemaz nav 
noteikta vai arī ir noteikta nepareizi, un tāpēc šim jautājumam jāpievērš lielāka sabiedrības, kā 
arī profesionāļu (mediķu) uzmanība, lai palīdzētu cilvēkiem, kas cieš no šīs slimības. Viņš 
norāda, ka šīs ļoti sāpīgās slimības gadījumu skaits iedzīvotāju vidū pieaug.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 15. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 29. novembrī

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 168. pantu „Savienības rīcība respektē 
dalībvalstu atbildību par savas veselības politikas noteikšanu un veselības aprūpes 
pakalpojumu un medicīniskās aprūpes organizēšanu un sniegšanu”. Dalībvalstu pienākumos 
ietilpst veselības aprūpes pakalpojumu un medicīniskās aprūpes vadība un šīm nozarēm 
atvēlēto resursu sadale.

Komisijai nav īpašas politikas attiecībā uz reflektoro simpātisko distrofiju / komplekso 
reģionālo sāpju sindromu. Pacienti ar reflektoro simpātisko distrofiju / komplekso reģionālo 
sāpju sindromu varētu gūt labumu no pasākumiem, kas tiek veikti saskaņā ar vispārējo retu 
slimību politiku, kas izklāstīta Komisijas 2008. gada 11. novembra paziņojumā par retām 
slimībām un Padomes ieteikumos par rīcību retu slimību gadījumā (2009/C 151/02).
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Precīzas informācijas sniegšana un izplatīšana ir viens no svarīgākajiem aspektiem, kā uzlabot 
diagnosticēšanu un veselības aprūpi reto slimību jomā; tai jānotiek, pielāgojoties profesionāļu 
un slimību skarto personu vajadzībām. Lai to panāktu, Komisija atbalsta Orphanet portālu, 
kas ir globāla datubāze, kura satur informāciju par retām slimībām — dati attiecas uz vairāk 
nekā 6000 slimībām un ir pieejami 6 valodās. Orphanet mērķis ir palīdzēt uzlabot pacientu ar 
retām slimībām diagnosticēšanu, aprūpi un ārstēšanu. Savāktie un izplatītie dati attiecas uz 
slimību vēsturi, ārstēšanu, ekspertu centriem, medicīnas laboratorijām, pētniecību un pacientu 
organizācijām.

Komisija 2013. gada 30. jūlijā izveidoja retu slimību ekspertu grupu. Šī ekspertu grupa sniegs 
Komisijai padomus un zināšanas, izstrādājot un īstenojot ES pasākumus reto slimību jomā, kā 
arī veicinās pieredzes, politikas un prakses apmaiņu starp dalībvalstīm un dažādām 
iesaistītajām pusēm.

Saskaņā ar ES pamatprogrammām pētniecībai un tehnoloģiju izstrādei retu slimību pētniecība 
kopš agrīnajiem 1990. gadiem ir bijusi viena no prioritārajām veselības aprūpes jomām. Šajā 
laika posmā ES finansējums retajām slimībām ir nepārtraukti palielinājies. Saskaņā ar 
pašreizējo Septīto pamatprogrammu tiek finansēts gandrīz 100 ar retām slimībām saistītu 
projektu, atvēlot tiem gandrīz EUR 500 miljonu. ES finansētie reto slimību pētniecības 
projekti ir devuši ievērojamu ieguldījumu zināšanu vairošanā par retām slimībām un galu galā 
novedīs pie labākām diagnosticēšanas metodēm, jauniem ārstēšanas veidiem, labākas retu 
slimību aprūpes un profilakses stratēģijas. 

Komisija nav PVO dalībniece, un tāpēc tā nevar pilnvarot PVO izveidot jaunas komitejas 
un/vai finansēšanas programmas. Šādus lēmumus pieņem Pasaules Veselības asambleja, 
pamatojoties uz PVO dalībvalstu priekšlikumiem. Asamblejā Komisijai ir novērotājas statuss. 
Novērotājas statuss ir arī Apvienoto Nāciju Organizācijai.

Secinājums

Par veselības aprūpes sistēmu organizēšanu, tostarp speciālistu apmācību, ir atbildīgas 
dalībvalstis. Komisija ierosina vērsties ar jautājumiem pie Komisijas retu slimību ekspertu 
grupas, lai noskaidrotu, vai ir vajadzīga Eiropas līmeņa koordinēta rīcība, jo īpaši attiecībā uz 
reflektoro simpātisko distrofiju / komplekso reģionālo sāpju sindromu.

Komisija ir stingri apņēmusies atbalstīt retu slimību pētniecību arī nākamajā Pētniecības un 
inovācijas pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” un programmā „Veselība izaugsmei”, kuras 
sāks īstenot 2014. gadā.

Komisija nevar pilnvarot PVO un ANO izveidot jaunas komitejas un/vai finansēšanas 
programmas.


