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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1798/2012, którą złożył Kevin Scardifield (Zjednoczone 
Królestwo), w sprawie kampanii informacyjnej na temat odruchowej 
dystrofii współczulnej (RSD) / zespołu wieloobjawowego bólu miejscowego 
(CRPS) na całym świecie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję proponuje zorganizowanie światowej kampanii na temat odruchowej 
dystrofii współczulnej / zespołu wieloobjawowego bólu miejscowego – najbardziej bolesnego 
oraz nieuleczalnego schorzenia na świecie. Twierdzi on, że u wielu pacjentów schorzenie to 
nie jest rozpoznawane lub jest błędnie diagnozowane, co zasługuje na większą uwagę opinii 
publicznej oraz kręgów specjalistów (lekarzy), która umożliwi pomoc tym, którzy cierpią. 
Sugeruje on, że to bardzo bolesne schorzenie występuje coraz częściej w populacji ogólnej.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 lipca 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 29 listopada 2013 r.

Artykuł 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przewiduje, że „działania Unii są
prowadzone w poszanowaniu obowiązków państw członkowskich w zakresie określania ich 
polityki dotyczącej zdrowia, jak również organizacji i świadczenia usług zdrowotnych i 
opieki medycznej”. Obowiązki państw członkowskich obejmują zarządzanie usługami 
zdrowotnymi i opieką medyczną, jak również przydział przyznanych im zasobów.

Komisja nie posiada konkretnej polityki w sprawie odruchowej dystrofii współczulnej / 
zespołu wieloobjawowego bólu miejscowego. Pacjenci cierpiący na odruchową dystrofię 
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współczulną / zespół wieloobjawowego bólu miejscowego mogliby skorzystać z działań 
opracowanych w ramach ogólnej polityki w zakresie chorób rzadkich, która została 
przedstawiona w komunikacie Komisji z dnia 11 listopada 2008 r. w sprawie rzadkich chorób 
oraz w zaleceniu Rady w sprawie działań w dziedzinie rzadkich chorób (2009/C 151/02).

Najważniejszym elementem mającym na celu usprawnienie diagnozowania i opieki w 
dziedzinie chorób rzadkich jest przekazywanie i rozpowszechnianie dokładnych informacji w 
formacie przystosowanym do potrzeb pracowników służby zdrowia i chorych. W tym celu 
Komisja wspiera portal Orphanet, który stanowi globalną bazę danych zawierającą informacje 
na temat chorób rzadkich; dane dotyczą ponad 6 000 chorób i są dostępne w 6 językach. 
Orphanet ma na celu poprawę diagnozowania i leczenia pacjentów cierpiących na choroby 
rzadkie oraz opieki na takimi pacjentami. Gromadzone i rozpowszechniane dane dotyczą 
naturalnej historii chorób, leczenia, centrów ekspertów, laboratoriów medycznych, trwających 
badań naukowych i organizacji pacjentów.

Dnia 30 lipca 2013 r. Komisja powołała grupę ekspertów ds. chorób rzadkich. Grupa 
ekspertów będzie wspierać Komisję radami i wiedzą specjalistyczną w formułowaniu i 
wprowadzaniu w życie działań Unii w dziedzinie chorób rzadkich oraz wspomagać wymianę 
odnośnych doświadczeń, strategii i praktyk między państwami członkowskimi i różnymi 
zaangażowanymi stronami.

Badania naukowe dotyczące chorób rzadkich stanowią jeden z priorytetowych obszarów w 
dziedzinie zdrowia na podstawie unijnych programów ramowych w zakresie badań i rozwoju 
technologicznego od wczesnych lat 90. Od tego czasu na szczeblu unijnym stale rośnie 
finansowanie na rzecz chorób rzadkich. W bieżącym programie ramowym, 7PR, blisko 100 
projektów dotyczących chorób rzadkich było finansowanych z ogólnego wkładu UE w 
wysokości 500 mln EUR. Projekty dotyczące badań naukowych w dziedzinie chorób rzadkich 
finansowane ze środków UE w istotny sposób przyczyniły się do postępu wiedzy na temat 
chorób rzadkich i ostatecznie umożliwią wprowadzenie lepszych metod diagnozowania, 
nowych sposobów leczenia, lepszej opieki i strategii działań prewencyjnych w zakresie 
chorób rzadkich. 

Komisja nie jest członkiem Światowej Organizacji Zdrowia i nie może upoważnić Światowej 
Organizacji Zdrowia w zakresie powoływania nowych komisji lub wprowadzania programów 
finansowania. Decyzje takie podejmuje Światowe Zgromadzenie Zdrowia na podstawie 
wniosków składanych przez państwa członkowskie Światowej Organizacji Zdrowia. Komisja 
posiada w Zgromadzeniu status obserwatora. Ma to również zastosowanie do Organizacji 
Narodów Zjednoczonych.

Wniosek

Organizacja systemów opieki zdrowotnej, w tym szkolenie pracowników służby zdrowia, 
wchodzi w zakres kompetencji państw członkowskich. Komisja proponuje skierowanie pytań 
do grupy ekspertów Komisji ds. chorób rzadkich w celu sprawdzenia, czy potrzebne są 
skoordynowane działania na szczeblu unijnym w szczególności w zakresie odruchowej 
dystrofii współczulnej / zespołu wieloobjawowego bólu miejscowego.
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Komisja nadal będzie mocno zaangażowana w zakresie wspierania badań naukowych w 
dziedzinie chorób rzadkich również w ramach następnego programu ramowego w zakresie 
badań naukowych i innowacji, Horyzont 2020, oraz programu „Zdrowie na rzecz wzrostu 
gospodarczego”, który ma się rozpocząć w 2014 r.

Komisja nie może upoważnić Światowej Organizacji Zdrowia ani ONZ w zakresie 
powoływania nowych komisji lub wprowadzania programów finansowania.


