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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1798/2012, ktorú predkladá Kevin Scardifield, britský štátny občan, 
o celosvetovej informačnej kampani o RSD/CRPS

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície navrhuje uskutočniť celosvetovú kampaň týkajúcu sa nevyliečiteľnej 
a najbolestivejšej choroby na svete – reflexnej sympatetickej dystrofie/komplexného 
regionálneho bolestivého syndrómu. Tvrdí, že mnohým pacientom vôbec nebola stanovená 
diagnóza, alebo bola stanovená nesprávne, čo si zaslúži širšiu pozornosť verejnosti, ako aj 
odborných kruhov (lekárov) s cieľom pomôcť trpiacim. Domnieva sa, že toto veľmi bolestivé 
ochorenie je všeobecne na vzostupe.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 15. júla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 29. novembra 2013)

V článku 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že „pri činnosti Únie sa 
rešpektuje zodpovednosť členských štátov za vymedzenie ich zdravotnej politiky, za 
organizáciu a poskytovanie zdravotníckych služieb a zdravotnej starostlivosti“. Zodpovednosť 
členských štátov zahŕňa správu zdravotníckych služieb a zdravotnej starostlivosti, ako aj 
rozdeľovanie zdrojov, ktoré sú im pridelené.

Komisia nemá žiadnu konkrétnu politiku týkajúcu sa reflexnej sympatetickej 
dystrofie/komplexného regionálneho bolestivého syndrómu. Pre pacientov trpiacich reflexnou 
sympatetickou dystrofiou/komplexným regionálnym bolestivým syndrómom by mohli byť 
prínosné opatrenia vypracované v rámci všeobecnej politiky v oblasti zriedkavých chorôb, 
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ktorá je stanovená v oznámení Komisie z 11. novembra 2008 o zriedkavých chorobách 
a v odporúčaní Rady o činnosti v oblasti zriedkavých chorôb (2009/C 151/02).

Kľúčovým prvkom zlepšenia diagnostiky a starostlivosti v oblasti zriedkavých chorôb je 
poskytovanie a šírenie presných informácií vo forme prispôsobenej potrebám odborníkov 
a postihnutých osôb. Komisia v záujme dosiahnutia tohto cieľa podporuje portál Orphanet, 
ktorý predstavuje celosvetovú databázu informácií o zriedkavých chorobách: údaje sa týkajú 
viac ako 6 000 chorôb a sú k dispozícii v šiestich jazykoch. Cieľom portálu Orphanet je 
pomôcť zlepšiť diagnostiku, starostlivosť a liečenie pacientov so zriedkavými chorobami. 
Zhromaždené a šírené údaje sa týkajú prirodzenej histórie chorôb, liečenia, expertných 
centier, medicínskych laboratórií, prebiehajúceho výskumu a organizácií pacientov.

Dňa 30. júla 2013 Komisia zriadila skupinu expertov pre zriedkavé choroby. Táto skupina 
bude poskytovať Komisii rady a odborné znalosti pri formulovaní a vykonávaní činností EÚ 
v oblasti zriedkavých chorôb a podporovať výmenu príslušných skúseností, politík a postupov 
medzi členskými štátmi a rôznymi zúčastnenými stranami.

Výskum zriedkavých chorôb sa od začiatku 90-tych rokov pokladá za jednu z prioritných 
oblastí zdravotnej starostlivosti v rámcových programoch EÚ v oblasti výskumu 
a technického rozvoja. V uvedenom období sa financovanie výskumu zriedkavých chorôb na 
úrovni EÚ trvale zvyšovalo. V súčasnom siedmom rámcovom programe sa financuje 
približne 100 projektov týkajúcich sa zriedkavých chorôb a celkový príspevok EÚ predstavuje 
takmer 500 miliónov EUR. Projekty výskumu zriedkavých chorôb financované z prostriedkov 
EÚ významne prispeli k pokroku poznatkov o zriedkavých chorobách a povedú k vytvoreniu 
lepších diagnostických metód, nových spôsobov liečby, zlepšeniu starostlivosti a príprave 
stratégií prevencie zriedkavých chorôb. 

Komisia nie je členom Svetovej zdravotníckej organizácie a nie je v takej pozícii, aby mohla 
WHO poveriť zriadením nových výborov alebo programov financovania. Takéto rozhodnutia 
prijíma Svetové zdravotnícke zhromaždenie na základe návrhov členských štátov WHO. 
Komisia má v zhromaždení štatút pozorovateľa. To sa týka aj OSN.

Záver

Za organizáciu systémov zdravotnej starostlivosti vrátane odbornej prípravy profesionálnych 
zdravotníkov zodpovedajú členské štáty. Komisia navrhuje obrátiť sa na skupinu expertov pre 
zriedkavé choroby s otázkou, či je potrebné prijať koordinované opatrenia na úrovni EÚ 
osobitne pre reflexnú sympatetickú dystrofiu/komplexný regionálny bolestivý syndróm.

Pevné odhodlanie Komisie podporovať výskum zriedkavých chorôb bude pokračovať aj 
v nasledujúcom rámcovom programe pre výskum a inovácie Horizont 2020 a programe 
Zdravie pre rast, ktorý sa má začať v roku 2014.

Komisia nie je v takej pozícii, aby mohla WHO a OSN poveriť zriadením nových výborov 
alebo programov financovania.


