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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1041/2011 της Marielle Lacarin, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος
της ένωσης FIBROTHON, η οποία συνοδεύεται από 49 υπογραφές, σχετικά
με την ευρωπαϊκή αναγνώριση της ινομυαλγίας ως σπάνιας ορφανής
ασθένειας

1. Περίληψη της αναφοράς

Η ινομυαλγία συνιστά ιατρική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από χρόνιο διάχυτο πόνο. Άλλα
συμπτώματα περιλαμβάνουν εξουθενωτική κόπωση, διαταραχές ύπνου και ακαμψία των
αρθρώσεων. Οι πολιτικές όσον αφορά την αναγνώρισή της ως ασθένειας αντί παθολογίας
ποικίλλουν μεταξύ των κρατών μελών. Η ένωση FIBROTHON διεξάγει εκστρατεία, κυρίως
στη Γαλλία, το Βέλγιο και την Ελβετία, για την αναγνώριση της ασθένειας και τη
συγκέντρωση πόρων με σκοπό τη διενέργεια έρευνας για την εξεύρεση αγωγής και
θεραπείας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Ιανουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Μαρτίου 2012

Οι αναφέροντες αιτούνται την αναγνώριση της ινομυαλγίας ως σπάνιας ασθένειας σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Η αναγνώριση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα τη διεξαγωγή περισσότερων 
ερευνών, γεγονός που θα οδηγήσει στην αποτελεσματική αγωγή και πιθανή θεραπεία της 
ασθένειας, καθώς και θα στηρίξει την εξέταση της περίπτωσης από τα ασφαλιστικά 
συστήματα υγείας.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά
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Η ινομυαλγία είναι χρόνια ασθένεια ποικίλης σοβαρότητας, η οποία χαρακτηρίζεται από 
χρόνιο διάχυτο πόνο, κόπωση και διαταραχές ύπνου που συχνά συνδέονται με άγχος ή
κατάθλιψη. Μοχλό ενεργοποίησης αποτελούν συχνά σωματικά ή ψυχολογικά τραύματα, 
όμως τα αίτια της ινομυαλγίας παραμένουν άγνωστα. Η ινομυαλγία δεν αντιμετωπίζεται σε 
ικανοποιητικό βαθμό με κοινά αναλγητικά. Η αγωγή στοχεύει στα συμπτώματα, 
περιλαμβάνοντας διαχείριση του πόνου και του ύπνου, καθώς και ψυχολογική στήριξη.

Δεν υπάρχει επίσημος ευρωπαϊκός κατάλογος αναγνωρισμένων σπάνιων ασθενειών. Όσον 
αφορά το Orphanet1, τη δικτυακή πύλη για σπάνιες ασθένειες και ορφανά φάρμακα με τη 
στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ινομυαλγία δεν αποτελεί σπάνια ασθένεια καθώς η 
διάδοσή της υπολογίζεται μεταξύ 2 και 5% του συνολικού πληθυσμού. Ως εκ τούτου, δεν 
πληρείται το κριτήριο διάδοσης σπάνιας ασθένειας στην ΕΕ (η οποία προσβάλλει όχι 
περισσότερα από 5 άτομα ανά 10.000 στην ΕΕ, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) 
141/20002).

Ο κανονισμός (ΕΚ) 141/2000 ορίζει κοινοτική διαδικασία για τον χαρακτηρισμό φαρμάκων 
ως ορφανών και για την παροχή κινήτρων για την έρευνα, την ανάπτυξη και την κυκλοφορία 
στην αγορά φαρμάκων που έχουν χαρακτηριστεί ως ορφανά. Περιλαμβάνει προϊόντα, στην 
ΕΕ, για τη διάγνωση, πρόληψη ή αντιμετώπιση παθήσεων που συνεπάγονται κίνδυνο για τη 
ζωή ή σοβαρή αναπηρία, ή σοβαρών και χρόνιων παθήσεων, προϊόντα η κυκλοφορία των 
οποίων στην ΕΕ χωρίς την παροχή κινήτρων είναι ελάχιστα πιθανό να αποφέρει επαρκή 
έσοδα ώστε να αιτιολογείται η απαιτούμενη επένδυση. Το συγκεκριμένο κριτήριο της 
«χαμηλής απόδοσης της επένδυσης», αν στοιχειοθετηθεί κατάλληλα σύμφωνα με τον 
κανονισμό της Επιτροπής (EΚ) αριθ. 847/20003, μπορεί να στηρίξει αίτημα για τον 
χαρακτηρισμό φαρμάκου ως ορφανού.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει την ερευνητική συνεργασία στον τομέα της υγείας, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και επικύρωσης νέων μεθόδων θεραπείας, μέσω του 
έβδομου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (ΠΠ7· 2007-
2013). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υποστηριχθεί στο ΠΠ7 
ερευνητικό έργο που αφορά την ινομυαλγία. Πρόταση που υπεβλήθη σύμφωνα με τον 
θεματικό τομέα για την υγεία αποσκοπούσε στη διερεύνηση των αποτελεσμάτων της 
διαδραστικής αυτοδιαχείρισης των ασθενών και των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων σε 
διάφορες χρόνιες ασθένειες, συμπεριλαμβανομένης της ινομυαλγίας. Λόγω ανεπαρκούς 
ποιότητας, ωστόσο, δεν επελέγη προς χρηματοδότηση.

Σύμφωνα με το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, υπεύθυνα για το εθνικό 
σύστημα υγείας και τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτούν τις μεθόδους αντιμετώπισης της 
ινομυαλγίας είναι τα κράτη μέλη. Τα θέματα που αφορούν την οργάνωση των συστημάτων 
υγείας, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών τιμολόγησης και επιστροφής εξόδων, 
εμπίπτουν στην εθνική ευθύνη.

                                               
1 www.orpha.net· μητρώο ασθενειών, ειδικευμένων πολυκλινικών, διαγνωστικών εργαστηρίων, ομάδων 
στήριξης στην Ευρώπη, κλπ.
2 Κανονισμός (ΕΚ) 141/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1999,
για τα ορφανά φάρμακα
3 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 847/2000 της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2000, για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά 
με την εφαρμογή των κριτηρίων για τον χαρακτηρισμό ενός φαρμάκου ως ορφανού φαρμάκου και τους 
ορισμούς των εννοιών «παρόμοιο φάρμακο» και «υπεροχή από κλινική άποψη»
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Συμπέρασμα

Αν και δεν υφίσταται μηχανισμός για την επίσημη αναγνώριση δεδομένης παθολογίας ως
σπάνιας ασθένειας, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει κίνητρα για τη στήριξη της ανάπτυξης
ορφανών φαρμάκων που δεν αποφέρουν επαρκή έσοδα στην επένδυση μετά την κυκλοφορία
τους. Τυχόν αίτημα για χαρακτηρισμό φαρμάκου ως ορφανού φαρμάκου για την πρόληψη, 
διάγνωση ή αντιμετώπιση της ινομυαλγίας μπορεί να γίνει δεκτό εφόσον πληρούνται τα
απαραίτητα κριτήρια του κανονισμού (ΕΚ)141/2000.

Σύμφωνα με τους όρους που καθορίζουν οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του ΠΠ7, οι
προτάσεις σχετικά με την έρευνα για την ινομυαλγία μπορούν να επιλεγούν προς
χρηματοδότηση εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Τα κράτη μέλη παραμένουν πλήρως υπεύθυνα όσον αφορά τα συστήματα υγείας τους. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά στους αναφέροντες να απευθυνθούν στις αρμόδιες εθνικές
αρχές όσον αφορά τα ασφαλιστικά συστήματα υγείας σχετικά με την ινομυαλγία.
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