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Tárgy: Marielle Lacarin francia állampolgár által a FIBROTHON egyesület 
nevében benyújtott 1041/2011. számú, 49 aláírást tartalmazó petíció 
Európában a fibromyalgia ritka betegségként való elismeréséről

1. A petíció összefoglalása

A fibromyalgia olyan egészségügyi rendellenesség, amelyet krónikus, kiterjedt fájdalom 
jellemez. Egyéb tünetei közé tartozik a legyengítő fáradtság, az alvászavarok és az ízületek 
merevsége. Tagállamonként változik a megközelítés, hogy e rendellenességet 
tünetegyüttesként vagy betegségként ismerik-e el. A FIBROTHON egyesület különösen 
Franciaországban, Belgiumban és Svájcban kampányol a fibromyalgia betegségként való 
elismerése mellett, továbbá adományokat gyűjt a kezelés és a gyógymód megtalálását célzó 
kutatáshoz.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. január 13. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. március 16.

A petíció benyújtói azt kérik, hogy a fibromyalgiát európai szinten ritka betegségként 
ismerjék el. Az elismerés több kutatást eredményezne, ami a betegség hatékony kezeléséhez 
és a lehetséges gyógymód megtalálásához, valamint az egészségbiztosítási rendszerek 
keretében történő támogatás megfontolásához vezethetne.
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A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

A fibromyalgia változó súlyosságú krónikus betegség, amelyet krónikus, kiterjedt fájdalom, 
fáradtság és alvászavarok jellemeznek, amihez gyakran szorongás vagy depresszió is társul. A 
kiváltó tényező gyakran egy fizikai vagy pszichológiai trauma, de a fibromyalgia okai 
továbbra is ismeretlenek. A betegség rosszul reagál az általános fájdalomcsillapítókkal való 
kezelésre. A kezelés tüneti, beleértve a fájdalom és az alvászavar kezelését, valamint a 
pszichológiai támogatást is.

Az elismert ritka betegségekről nem készült hivatalos európai jegyzék. Az Orphanet1 szerint –
a ritka betegségek és az ilyen betegségek gyógyszereinek Európai Bizottság által támogatott 
portálja – a fibromyalgia nem ritka betegség, mivel elterjedtsége a lakosság körében 2–5%-ra 
tehető. Így nem teljesül a ritka betegségek Unión belüli elterjedtségének kritériuma (a 
141/2000/EK rendeletben2 meghatározottak szerint tízezer emberből legfeljebb öt
megbetegedés). 

A 141/2000/EK rendelet egy közösségi eljárást határoz meg a gyógyszerek ritka betegségek 
gyógyszereiként való minősítésére, valamint ösztönzők biztosítására a ritka betegségek 
gyógyszereivé minősített gyógyszerek kutatásához, fejlesztéséhez és forgalomba hozatalához. 
Ez magában foglalja azon termékeket is, amelyek az életveszélyes, súlyosan egészségkárosító 
hatású, illetve súlyos és krónikus betegségek diagnosztizálására, megelőzésére vagy 
kezelésére szolgálnak az Unióban, és ösztönzők nélkül nem valószínű, hogy a gyógyszer 
uniós forgalmazása elegendő bevételt hozna ahhoz, hogy indokolja a szükséges 
beruházásokat. A „befektetés alacsony megtérülésével” kapcsolatos kritérium alátámaszthatná 
a ritka betegség gyógyszerévé való minősítés iránti kérelmet, amennyiben azt a 847/2000/EK 
bizottsági rendelet3 alapján megfelelően igazolják.

Az Európai Unió a kutatási és technológiafejlesztési hetedik keretprogramja révén (FP7, 
2007–2013) támogatja az egészségügyi kollaboratív kutatást, beleértve az új terápiák 
kifejlesztését és validálását is. Az Európai Bizottság megjegyzi, hogy a hetedik keretprogram 
égisze alatt eddig még nem részesült támogatásban olyan kutatási program, amely kifejezetten 
a fibromyalgiával foglalkozik. Az „Egészségügy” témában benyújtottak egy javaslatot, 
amelynek keretében a különböző krónikus betegségekkel, többek között a fibromyalgiával 
kapcsolatban a betegek interaktív öngondozása és az ismeretterjesztő intézkedések 
eredményeinek vizsgálatát kívánták elvégezni. A javaslat azonban nem volt megfelelő 
minőségű a finanszírozás odaítéléséhez.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 168. cikke értelmében a nemzeti egészségügyi 
ellátórendszerek és a fibromyalgia kezelésének finanszírozási formái a tagállamok hatáskörét 
képezik. Az egészségügyi ellátórendszer megszervezésével kapcsolatos kérdések, beleértve az 
árképzésre és a térítésre vonatkozó eljárásokat is, nemzeti hatáskörbe tartoznak. 
                                               
1 www.orpha.net; a betegségek, orvosi szakrendelők, diagnosztikai laboratóriumok, európai támogató csoportok 
stb. jegyzéke
2 Az Európai Parlament és a Tanács 1999. december 16-i 141/2000/EK rendelete a ritka betegségek 
gyógyszereiről
3 A Bizottság 2000. április 27-i 847/2000/EK rendelete a gyógyszerek ritka betegségek gyógyszereivé való 
minősítésére vonatkozó kritériumok alkalmazásával kapcsolatos rendelkezések megállapításáról, valamint a 
„hasonló gyógyszer” és a „klinikailag nagyobb hatásosság” fogalmának meghatározásáról
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Következtetés

Noha pillanatnyilag nem létezik egy adott kórkép ritka betegségként való hivatalos 
elismerésére szolgáló mechanizmus, az Európai Unió ösztönzőket biztosít a ritka betegségek 
olyan gyógyszereinek kifejlesztéséhez, amelyek forgalomba hozatalát követően a befektetés 
nem térülne meg kellőképpen. Amennyiben a 141/2000/EK rendeletben foglalt kritériumok 
teljesülnek, kilátásba helyezhető egy kérelem benyújtása egy gyógyszer ritka betegség 
gyógyszerévé való minősítésére vonatkozóan, a fibromyalgia megelőzése, diagnosztizálása, 
illetve kezelése érdekében. 

A hetedik keretprogram pályázati felhívásaiban meghatározott feltételek alapján a 
fibromyalgiával kapcsolatos kutatásra vonatkozó javaslatok a szükséges követelmények 
teljesülése esetén finanszírozásra kiválaszthatók.

Az egészségügyi ellátórendszerek továbbra is teljes mértékben a tagállamok hatáskörébe 
tartoznak. Az Európai Bizottság azt tanácsolja a petíció benyújtóinak, hogy a fibromyalgia 
szempontjából lényeges egészségbiztosítási rendszerekkel kapcsolatban forduljanak az 
illetékes nemzeti hatóságokhoz.
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