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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1798/2012, adresată de Kevin Scardifield, de cetățenie britanică, 
privind o campanie mondială de sensibilizare la DSF/SCDR

1. Rezumatul petiției

Petiționarul propune lansarea unei campanii mondiale cu privire la distrofia simpatică 
reflexă/sindromul complex de durere regională, cea mai dureroasă afecțiune incurabilă. 
Acesta susține că mulți pacienți rămân nediagnosticați sau sunt greșit diagnosticați, fapt care 
merită deopotrivă atenția publicului și a cercurilor medicale (a doctorilor), pentru a-i ajuta 
astfel pe cei suferinzi. Potrivit petiționarului, această afecțiune foarte dureroasă este tot mai 
frecventă în rândul populației generale.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 iulie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 29 noiembrie 2013

Articolul 168 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede că „[a]cțiunea 
Uniunii respectă responsabilitățile statelor membre în ceea ce privește definirea politicii lor de 
sănătate, precum și organizarea și prestarea de servicii de sănătate și de îngrijire medicală”. 
Responsabilitățile statelor membre includ administrarea serviciilor de sănătate și de îngrijire 
medicală, precum și repartizarea resurselor sunt alocate acestora.

Comisia nu are nicio politică specifică în ceea ce privește distrofia simpatică 
reflexă/sindromul complex de durere regională. Pacienții cu distrofie simpatică 
reflexă/sindrom complex de durere regională ar putea beneficia de acțiuni elaborate în cadrul 
politicii generale privind bolile rare, care este prevăzută în Comunicarea Comisiei din 
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11 noiembrie 2008 privind bolile rare și în Recomandarea Consiliului privind o acțiune în 
domeniul bolilor rare (2009/C 151/02).

Elementul esențial pentru îmbunătățirea diagnosticării și asistenței medicale în domeniul 
bolilor rare este furnizarea și diseminarea de informații exacte, într-o formă adaptată nevoilor 
profesioniștilor și persoanelor afectate. Pentru a realiza așa ceva, Comisia sprijină portalul 
Orphanet, care este o bază de date mondială care conține informații privind bolile rare; datele 
privesc peste 6 000 de boli și sunt disponibile în șase limbi. Scopul Orphanet este de a 
contribui la îmbunătățirea diagnosticării, a asistenței medicale și a tratamentului oferit 
pacienților cu boli rare. Datele colectate și diseminate privesc istoria naturală a bolilor, 
tratamentul, centre de experți, laboratoare medicale, activități de cercetare continue și 
organizații ale pacienților.

La 30 iulie 2013, Comisia a înființat un grup de experți pentru boli rare. Grupul de experți va 
oferi consiliere și expertiză Comisiei în formularea și implementarea de activități ale UE în 
domeniul bolilor rare și va promova schimbul de experiențe, de politici și de practici relevante 
între statele membre și diverse părți implicate.

Încă de la începutul anilor 1990, cercetarea în domeniul bolilor rare abordează unul dintre 
sectoarele prioritare din domeniul sănătății în cadrul programelor-cadru ale UE pentru 
cercetare și dezvoltare tehnologică. Pe parcursul acestei perioade, finanțarea pentru boli rare 
la nivelul UE a crescut constant. În programul-cadru actual, PC7, aproape 100 de proiecte 
privind boli rare sunt finanțate, contribuția totală a UE fiind de aproximativ 500 de milioane 
de euro. Proiectele de cercetare privind boli rare finanțate de UE au contribuit în mod 
substanțial la dezvoltarea cunoștințelor în materie de boli rare și, în cele din urmă, vor avea ca 
rezultat metode îmbunătățite de diagnosticare, tratamente noi, asistență medicală îmbunătățită 
și strategii de prevenire a bolilor rare. 

Comisia nu este membru al OMS și nu este în măsură să împuternicească OMS să înființeze 
noi comitete și/sau programe de finanțare. Astfel de decizii sunt adoptate de Adunare 
Mondială a Sănătății pe baza propunerilor statelor membre ale OMS. În cadrul adunării, 
Comisia are statut de observator. La fel este valabil și pentru ONU.

Concluzie

Organizarea sistemelor de asistență medicală, inclusiv formarea profesioniștilor, este 
responsabilitatea statelor membre. Comisia propun transmiterea chestiunilor către grupul de 
experți al Comisiei pentru boli rare cu scopul de a se verifica dacă este necesară o acțiune 
coordonată la nivel european, în special pentru distrofia simpatică reflexă/sindromul complex 
de durere regională.

Angajamentul ferm al Comisiei de sprijinire a cercetării în domeniul bolilor rare se va 
continua, de asemenea, în viitorul program-cadru pentru cercetare și inovare, Orizont 2020 și 
Programul „Sănătate pentru creștere economică”, care se preconizează să înceapă în 2014.

Comisia nu este în măsură să împuternicească OMS și ONU să înființeze noi comitete și/sau 
programe de finanțare.
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