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Suġġett: Petizzjoni 1798/2012, imressqa minn Kevin Scardifield, ta’ ċittadinanza 
Brittanika, dwar il-Kampanja ta’ għarfien dinjija dwar l-RSD/CRPS

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jissuġġerixxi li ssir kampanja dinjija dwar id-Distrofija Simpatetika tar-
Riflessi/is-Sindromu tal-Uġigħ Reġjonali Kumpless – l-aktar kundizzjoni ta’ uġigħ u li ma 
titfejjaqx fid-dinja. Huwa jsostni li ħafna pazjenti mhumiex dijanjostikati jew jiġu 
dijanjostikati ħażin u din jistħoqqilha aktar attenzjoni fil-pubbliku iżda wkoll fiċ-ċrieki 
professjonali (mediċi) sabiex ikun hemm għajnuna għal min qed ibati. Huwa tal-opinjoni li 
din il-marda li tikkawża ħafna uġigħ qed tiżdied fil-popolazzjoni ġenerali.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta’ Lulju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-29 ta’ Novembru 2013

L-Artikolu 168 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jiddikjara li ‘l-azzjoni 
tal-Unjoni għandha tirrispetta bis-sħiħ ir-responsabbiltajiet tal-Istati Membri fir-rigward tad-
definizzjoni tal-politika tas-saħħa tagħhom, kif ukoll l-organizzazzjoni u l-għoti ta’ servizzi 
tas-saħħa u tal-kura medika’. Ir-responsabbiltajiet tal-Istati Membri għandhom jinkludu l-
ġestjoni tas-servizzi tas-saħħa u tal-kura medika, kif ukoll l-allokazzjoni tar-riżorsi assenjati 
lilhom.

Il-Kummissjoni m’għandhiex politika speċifika dwar id-Distrofija Simpatetika tar-Riflessi/is-
Sindromu tal-Uġigħ Reġjonali Kumpless. Il-pazjenti li għandhom id-Distrofija Simpatetika 
tar-Riflessi/is-Sindromu tal-Uġigħ Reġjonali Kumpless jistgħu jibbenefikaw minn azzjonijiet 
żviluppati taħt il-politika ġenerali dwar il-mard rari, li hija stabbilita fil-Komunikazzjoni tal-
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Kummissjoni tal-11 ta’ Novembru 2008 dwar il-Mard rari u fir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 
dwar l-azzjoni fil-qasam tal-mard rari (2009/C 151/02).

L-element ewlieni għat-titjib tad-dijanjożi u l-kura fil-qasam ta’ mard rari hu li tiġi pprovduta 
u mxerrda informazzjoni preċiża f’format adattat għall-ħtiġijiet ta’ professjonisti u ta’ persuni 
affettwati. Sabiex jinkiseb dan, il-Kummissjoni qed tappoġġja l-portal Orphanet, li huwa 
database globali li jinkludi informazzjoni relatata ma’ mard rari; id-dejta tikkonċerna ’l fuq 
minn 6,000 marda u hija disponibbli f’6 lingwi. L-għan tal-Orphanet huwa li jgħin sabiex 
titjieb id-dijanjożi, il-kura u t-trattament ta’ pazjenti li għandhom mard rari. Id-dejta li 
tinġabar u tinxtered tikkonċerna l-istorja naturali ta’ mard, trattament, ċentri ta’ esperti, 
laboratorji mediċi, riċerka kontinwa u organizzazzjonijiet tal-pazjenti.

Fit-30 ta’ Lulju 2013 il-Kummissjoni stabbilixxiet grupp ta’ esperti dwar il-mard rari. Dan il-
grupp ta’ esperti se jipprovdi pariri u kompetenza lill-Kummissjoni biex tfassal u timplimenta 
l-attivitajiet tal-UE fil-qasam tal-mard rari u trawwem skambji ta’ esperjenza, politiki u 
prattiki rilevanti bejn l-Istati Membri u d-diversi partijiet involuti.

Ir-riċerka dwar mard rari ġiet indirizzata bħala waħda mill-oqsma ta’ prijorità fil-qasam tas-
saħħa mill-bidu tas-snin disgħin taħt il-Programmi Qafas tal-UE għar-Riċerka u l-Iżvilupp 
Teknoloġiku. Matul dan il-perjodu, il-finanzjament għal mard rari fil-livell tal-UE żdied 
kontinwament. Fil-Programm Qafas attwali, l-FP7, kważi 100 proġett relatat ma’ mard rari 
ġie finanzjat bil-kontribuzzjoni totali mill-UE ta’ kważi 500 miljun Euro. Proġetti ta’ riċerka 
dwar mard rari ffinanzjati mill-UE għamlu kontribuzzjoni sostanzjali biex jiżdied l-għarfien 
dwar mard rari u finalment se jwasslu għal metodi aħjar ta’ dijanjożi, trattamenti ġodda, kura 
aħjar u strateġiji ta’ prevenzjoni għal mard rari. 

Il-Kummissjoni mhijiex Membru tad-WHO u mhijiex f’pożizzjoni li tagħti s-setgħa lid-WHO 
li tistabbilixxi kumitati u/jew programmi ta’ finanzjament ġodda. Dawn id-deċiżjonijiet 
jittieħdu mill-Assemblea Dinjija tas-Saħħa abbażi tal-proposti mill-Istati Membri tad-WHO. 
Il-Kummissjoni għandha r-rwol ta’ osservatriċi fl-Assemblea. Dan japplika wkoll għan-NU.

Konklużjoni

L-organizzazzjoni ta’ sistemi tal-kura tas-saħħa inkluż it-taħriġ ta’ professjonisti hija r-
responsabbiltà tal-Istati Membri. Il-Kummissjoni qed tipproponi li tindirizza kwistjonijiet lill-
grupp ta’ esperti tal-Kummissjoni dwar mard rari sabiex tivverifika jekk hemmx il-ħtieġa għal 
azzjoni koordinata speċjalment għad-Distrofija Simpatetika tar-Riflessi/is-Sindromu tal-
Uġigħ Reġjonali Kumpless fil-livell Ewropew.

L-impenn kbir tal-Kummissjoni fir-rigward tal-appoġġ għar-riċerka dwar il-mard rari se 
jkompli wkoll fil-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni li jmiss, l-Orizzont 2020, u 
l-Programm Is-Saħħa għat-Tkabbir, li mistennija jibdew fl-2014.

Il-Kummissjoni mhijiex f’pożizzjoni li tagħti s-setgħa lid-WHO u lin-NU li jistabbilixxu 
kumitati u/jew programmi ta’ finanzjament ġodda.


