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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 998/2006, του Carles Riquelme Felip, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
περιφερειακή ενίσχυση για τους πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει ανησυχία για τις διαφορές μεταξύ της Καταλονίας και των άλλων 
αυτόνομων ισπανικών κοινοτήτων όσον αφορά τη χρηματοδότηση για τους πάσχοντες από 
σκλήρυνση κατά πλάκας και ζητεί από την Ένωση να λάβει μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσει σύγκλιση μεταξύ κρατών μελών και περιφερειών όσον αφορά τη χορήγηση 
ενίσχυσης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Μαΐου2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιουλίου 2007.

Η Επιτροπή είναι ενήμερη σχετικά με τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών, 
σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, όσον αφορά τις δυνατότητες θεραπείας και τους όρους 
επιστροφής που σχετίζονται με σειρά ιατρικών παθήσεων και ασθενειών, περιλαμβανομένης 
και της σκλήρυνσης κατά πλάκας (ΣΚΠ). Εντούτοις, τα κράτη μέλη είναι πρωτίστως αρμόδια 
για την οργάνωση και τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας και της ιατρικής περίθαλψης. 
Συνεπώς, επαφίεται στα κράτη μέλη να αξιολογήσουν εάν πρέπει να αναληφθεί δράση εν 
προκειμένω. 

Το Δεκέμβριο του 2003 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε έκθεση βασιζόμενη σε αναφορά 
που υπεβλήθη από βρετανίδα πολίτη που πάσχει από ΣΚΠ, και συγκεκριμένα την κ. L.M., 
και η οποία παρουσιάστηκε από την εισηγήτρια του Κοινοβουλίου Uma Aaltonen από τη 
Φινλανδία (η οποία πάσχει και η ίδια από ΣΚΠ). Σε αυτήν την έκθεση τονίζεται ότι η ΣΚΠ 
πλήττει ανθρώπους που βρίσκονται στην ακμή της ζωής τους (σε αντίθεση με το σύνολο 
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σχεδόν των υπόλοιπων εκφυλιστικών ασθενειών που πλήττουν ισάριθμους περίπου 
ανθρώπους), όταν οι περισσότεροι έχουν νέες οικογένειες και διαθέτουν προοπτικές 
σταδιοδρομίας. Στην έκθεση επισημαίνεται επίσης η τεράστια ανομοιογένεια στον τρόπο με 
τον οποίο αντιμετωπίζονται οι πάσχοντες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Προκειμένου να υλοποιήσει τα συμπεράσματα της έκθεσης του ΕΚ, η Ευρωπαϊκή 
Πλατφόρμα για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας (EMSP), μια ΜΚΟ η οποία συντονίζει τις 
προσπάθειες 32 εθνικών οργανώσεων για τη ΣΚΠ, προώθησε τον «Ευρωπαϊκό κώδικα ορθής 
πρακτικής για τα δικαιώματα και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων που πάσχουν από 
σκλήρυνση κατά πλάκας».

Η Επιτροπή αναλαμβάνει δράση στους κύριους τομείς που καλύπτονται στην πρόταση για 
έναν «Κώδικα ορθής πρακτικής για τα δικαιώματα και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων που 
πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας». Η Επιτροπή συμμετείχε στο Πρώτο Ευρωπαϊκό 
Συνέδριο για τη ΣΚΠ που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα (29 και 30 Μαΐου 2007). Αυτό το 
συνέδριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου του προγράμματος για τη δημόσια υγεία 
2006 με τίτλο «Multiple Sclerosis – the information dividend» με πρωτοβουλία της EMSP.

Στον τομέα των ίσων δικαιωμάτων και της πρόσβασης σε θεραπευτική αγωγή, θεραπείες και 
υπηρεσίες στη διαχείριση της σκλήρυνσης κατά πλάκας, η Επιτροπή αναπτύσσει ένα 
κοινοτικό πλαίσιο για ασφαλείς, υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικές υπηρεσίες υγείας, 
ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει μια 
συνεχής δράση για τη δημιουργία δικτύων αναφοράς για ασθένειες τα οποία επιτρέπουν τη 
διάδοση των γνώσεων και των βέλτιστων πρακτικών ώστε να διασφαλίζεται η παροχή ίσων 
δικαιωμάτων στους ασθενείς.

Στον τομέα μιας κοινής ατζέντας για την έρευνα με αντικείμενο τη σκλήρυνση κατά πλάκας, 
το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο περιλαμβάνει συνεργατικές δραστηριότητες σχετικά με την 
«Έρευνα επί του ανθρώπινου εγκεφάλου και των σχετικών παθολογιών, της ανθρώπινης 
ανάπτυξης και της γήρανσης», με ιδιαίτερη έμφαση στη μετάφραση των κύριων 
ανακαλύψεων στον τομέα των κλινικών εφαρμογών. Αρχικά, ένα θέμα σχετικά με την 
«αλληλεπίδραση της νευρογλοίας στην υγεία και την ασθένεια» παρουσιάζει άμεσο 
ενδιαφέρον για την κοινότητα που ασχολείται με την έρευνα στον τομέα της ΣΚΠ. Στο 
πλαίσιο των προηγούμενων προγραμμάτων ΠΠ5 και ΠΠ6, η Επιτροπή χρηματοδότησε 18 
σχέδια για τη ΣΚΠ, με μεγαλύτερο το «NeuroproMiSe», κόστους 11,4 εκατομμυρίων ευρώ, 
το οποίο περιλαμβανόταν στο ΠΠ6 και αφορούσε τη μελέτη νευροπροστατευτικών 
στρατηγικών για τη σκλήρυνση κατά πλάκας. 

Η Επιτροπή προτίθεται να συζητήσει με τα κράτη μέλη πρόταση για τη διεξαγωγή μιας 
ευρείας ευρωπαϊκής διάσκεψης συναίνεσης για τις νευροεκφυλιστικές ασθένειες 
(περιλαμβανομένης και της σκλήρυνσης κατά πλάκας) το 2009 ή το 2010. Με βάση τα 
συμπεράσματα που επικυρώθηκαν από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στο συγκεκριμένο 
συνέδριο, η Επιτροπή θα είναι σε θέση να εισηγηθεί την έκδοση ανακοίνωσης ή άλλης 
σχετικής πρωτοβουλίας πολιτικής, περιλαμβανομένων ειδικών δράσεων σε όλους τους τομείς 
της πρόληψης, της έρευνας και της διαχείρισης αυτής της ομάδας ασθενειών.


