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Tema: Peticija Nr. 1041/2011 dėl fibromialgijos pripažinimo Europoje retąja liga, 
kurią pateikė Prancūzijos pilietė Marielle Lacarin asociacijos 
„FIBROTHON“ vardu, su 49 parašais

1. Peticijos santrauka

Fibromialgija yra sveikatos sutrikimas, kuriam būdingas nuolatinis plačiai išplitęs skausmas. 
Kiti simptomai apima sekinantį nuovargį, miego sutrikimus ir sąnarių nejudrumą. Politika, 
susijusi su fibromialgijos pripažinimu liga, o ne patologija, valstybėse narėse skiriasi. 
Asociacija „FIBROTHON“ vykdo agitacinę kampaniją daugiausia Prancūzijoje, Belgijoje ir 
Šveicarijoje už tai, kad šis sutrikimas būtų pripažintas liga ir kad būtų skirta lėšų tyrimams 
siekiant rasti gydymo būdus ir vaistus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. sausio 13 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. kovo 16 d.

„Peticijos pateikėjai prašo Europos lygmeniu pripažinti fibromialgiją retąja liga. Dėl tokio 
pripažinimo būtų atliekama daugiau mokslinių tyrimų, kuriuos vykdant būtų galima rasti 
veiksmingų gydymo būdų ir galbūt išgydyti šią ligą, taip pat parama šios ligos gydymui 
galėtų būti svarstoma sveikatos draudimo sistemose.

Komisijos pastabos dėl peticijos

Fibromialgija yra lėtinė kintamo sunkumo liga, pasižyminti lėtiniu išplitusiu skausmu, 
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nuovargiu ir miego sutrikimais, kuriuos dažnai lydi nerimas ir depresija. Dažnai šią ligą 
sukelia fizinė arba psichologinė trauma, bet fibromialgijos priežastys vis dar yra nežinomos. 
Ją menkai veikia gydymas įprastiniais analgetikais. Gydymas yra simptominis, įskaitant 
skausmo ir miego valdymą bei psichologinę pagalbą.

Oficialaus Europoje pripažintų retųjų ligų sąrašo nėra. Pagal „Orphanet“1, Europos Komisijos 
remiamą retųjų ligų ir retųjų vaistų portalą, fibromialgija nėra retoji liga, nes ja serga 2–
5 proc. visų gyventojų. Todėl ji neatitinka retųjų ligų ES paplitimo kriterijaus (kai liga serga 
ne daugiau kaip penki iš 10 000 asmenų ES, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 141/20002). 

Reglamente (EB) Nr. 141/2000 nustatoma vaistų priskyrimo retųjų vaistų kategorijai 
Bendrijoje tvarka ir įteisintos nurodytų retųjų vaistų mokslinio tyrimo, kūrimo ir pateikimo 
rinkai paskatos. Jos apima produktus, skirtus gyvybei pavojų keliančioms, labai sekinančioms 
ar sunkioms ir lėtinėms ligoms Europos Sąjungoje diagnozuoti, profilaktiškai gydyti arba 
gydyti, mažai tikėtina, kad juos pardavus Europos Sąjungoje būtų gauta pakankamai įplaukų 
tokioms investicijoms pateisinti. Šiuo „mažos investicijų grąžos“ kriterijumi, jį tinkamai 
pagrindus pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 847/20003, būtų galima remtis prašant 
priskirti vaistą retųjų vaistų kategorijai.

Europos Sąjunga remia bendrus mokslinius tyrimus, įskaitant naujų gydymo būdų kūrimą ir 
patvirtinimą, vykdydama Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos 
septintąją bendrąją programą (FP7; 2007–2013 m.). Europos Komisija pažymi, kad iki šiol 
pagal FP7 nebuvo remiami jokie specialiai fibromialgijai skirti mokslinių tyrimų projektai. 
Vienas sveikatos tema pateiktas pasiūlymas buvo skirtas ištirti interaktyvios paciento 
savivaldos ir švietimo intervencijos padarinius įvairioms lėtinėms ligoms, įskaitant 
fibromialgiją. Tačiau šis projektas buvo nepakankamai geros kokybės, kad jam būtų skirtas 
finansavimas.

Vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 168 straipsniu, valstybės narės atsako 
už nacionalines sveikatos priežiūros sistemas ir fibromialgijos gydymo finansavimo būdus. 
Už klausimus, susijusius su sveikatos priežiūros sistemų organizavimu, įskaitant kainodaros ir 
kompensavimo tvarką, yra atsakingos valstybės. 

Išvada

Nors nėra sukurta sistema, pagal kurią būtų galima šią patologiją oficialiai pripažinti retąja 
liga, Europos Sąjunga siūlo paskatas kurti retuosius vaistus, kuriuos pardavus nebūtų 
gaunama pakankama investicijų grąža. Jei būtų patenkinti būtini Reglamento (EB) 
Nr. 141/2000 kriterijai, būtų galima prašyti vaistą fibromialgijos prevencijai, diagnostikai arba 
gydymui priskirti retųjų vaistų kategorijai. 

                                               
1 www.orpha.net; ligų, specializuotų ambulatorijų, diagnostikos laboratorijų, paramos grupių Europoje ir kt. 

registras.
2 1999 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 141/2000 dėl retųjų vaistų.
3 2000 m. balandžio 27 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 847/2000 nustatantis vaisto priskyrimo retųjų vaistų 

kategorijai kriterijų taikymo nuostatas ir sąvokų „panašus vaistas“ bei „klinikinis pranašumas“ apibrėžimus.
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Pagal sąlygas, apibrėžtas FP7 kvietime teikti paraiškas, jei būtų patenkinti būtini reikalavimai, 
pasiūlymai dėl mokslinių fibromialgijos tyrimų galėtų būti atrinkti finansuoti.
Visa atsakomybė už sveikatos priežiūros sistemas ir toliau lieka valstybėms narėms. Europos 
Komisija pataria peticijos pateikėjams kreiptis į kompetentingas savo valstybės institucijas dėl 
su fibromialgija susijusių sveikatos draudimo sistemų.“


