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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1041/2011, ko FIBROTHON asociācijas vārdā iesniedza 
Francijas valstspiederīgā Marielle Lacarin un kam pievienoti 49 paraksti, par 
fibromiaļģijas atzīšanu par reti sastopamu slimību Eiropā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Fibromiaļģija ir veselības traucējums, ko raksturo hroniskas vispārējas sāpes. Citi simptomi ir 
organisma nogurums, miega traucējumi un locītavu stīvums. Politika attiecībā uz tās atzīšanu 
par slimību, nevis patoloģiju, dalībvalstīs atšķiras. FIBROTHON asociācija rīko kampaņas 
galvenokārt Francijā, Beļģijā un Šveicē attiecībā uz slimības atzīšanu un līdzekļu vākšanu 
pētījumiem, lai atrastu ārstēšanas metodes un ārstnieciskus līdzekļus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 13. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 16. martā

Lūgumraksta iesniedzēji pieprasa, lai fibromiaļģija Eiropas līmenī tiktu atzīta par reti 
sastopamu slimību. Šāda atzīšana ļautu veikt vairāk pētījumu, kas palīdzētu atrast efektīvas 
slimības ārstēšanas metodes un iespējamos ārstnieciskos līdzekļus, un veselības 
apdrošināšanas sistēmām ļautu apsvērt atbalsta sniegšanas iespēju šīs slimības pacientiem.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Fibromiaļģija ir dažādu smaguma pakāpju hroniska slimība, ko raksturo hroniskas vispārējas 
sāpes, nogurums un miega traucējumi, kas bieži ir saistīti ar nemieru vai depresiju. Slimību 
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izraisošais faktors bieži vien ir fiziska vai psiholoģiska trauma, taču patiesie fibromiaļģijas 
cēloņi vēl aizvien nav zināmi. Slimība vāji reaģē uz ārstēšanu ar parastajiem pretsāpju 
līdzekļiem. Ārstēšana ir simptomātiska un bieži ietver sāpju un miega traucējumu novēršanu 
un psiholoģisko atbalstu.

Eiropā nav oficiāla atzīto reti sastopamo slimību saraksta. Saskaņā ar informāciju, kas 
pieejama Eiropas Komisijas atbalstītajā portālā Orphanet1, kurš veltīts reti sastopamām 
slimībām un zālēm šo slimību ārstēšanai, fibromiaļģija nav reti sastopama slimība, jo tās 
izplatība tiek lēsta robežās no 2 līdz 5 % no kopējā iedzīvotāju skaita. Tādējādi nav izpildīts 
ES reti sastopamo slimību izplatības kritērijs (izplatība, kas nepārsniedz saslimušās 
5 personas uz 10 000 iedzīvotāju ES, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 141/20002). 

Regulā (EK) Nr. 141/2000 ir noteikta Kopienas procedūra statusa „zāles reti sastopamu 
slimību ārstēšanai” piešķiršanai zālēm un stimulu paredzēšanai zāļu, kam piešķirts minētais 
statuss, zinātniskajai izpētei, izstrādei un laišanai tirgū. Tas attiecas uz zālēm, kas paredzētas 
dzīvību apdraudošu, nopietni novājinošu vai nopietnu un hronisku slimību diagnosticēšanai, 
profilaksei vai ārstēšanai ES teritorijā, un bez stimuliem ir maz ticams, ka to tirdzniecība ES 
spēs radīt pietiekamu ienākumu, lai attaisnotu nepieciešamos ieguldījumus. Šis „zemas peļņas 
no kapitāla ieguldījuma” kritērijs varētu būt par pamatu pieprasījuma iesniegšanai atzīšanai 
par zālēm reti sastopamu slimību ārstēšanai, ja vien tas atbilstoši pamatots saskaņā ar 
Komisijas Regulu (EK) Nr. 847/20003.

Eiropas Savienība ar savu Septīto pamatprogrammu pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai (FP7, 
2007.–2013. gads) atbalsta sadarbību pētījumu veikšanā veselības aprūpes jomā, tostarp arī 
jaunu terapiju izstrādi un apstiprināšanu. Eiropas Komisija atzīmē, ka līdz šim FP7 ietvaros 
nav atbalstīts neviens pētniecības projekts, kas būtu īpaši veltīts fibromiaļģijai. Vienā 
priekšlikumā, kas tika iesniegts tēmā „Veselība”, bija paredzēts pētīt rezultātus, kas vairāku 
hronisku slimību, tostarp fibromiaļģijas, gadījumā panākti ar pacientu interaktīvas 
pašpalīdzības un izglītojošu pasākumu palīdzību. Taču šis priekšlikums nebija pietiekami 
kvalitatīvi sagatavots, lai tam varētu piešķirt finansējumu.

Saskaņā ar Līguma par ES darbību 168. pantu dalībvalsts ir atbildīga par valsts veselības 
aprūpes sistēmu un to, kā tiek finansēta fibromiaļģijas ārstēšana. Veselības aprūpes sistēmu 
darba organizācija, tostarp cenu noteikšana un izdevumu atlīdzināšana, ir valsts kompetences 
jautājumi.

Secinājums

Lai gan nav mehānisma minētās patoloģijas atzīšanai par reti sastopamu slimību, Eiropas 
Savienība ir izstrādājusi stimulus, ar kuru palīdzību atbalstīt tādu zāļu izstrādi reti sastopamu 

                                               
1 www.orpha.net; slimību, Eiropā pieejamo specializēto ārstniecības iestāžu, diagnostikas laboratoriju, atbalsta 
grupu utt. reģistrs.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 141/2000 par zālēm reti sastopamu 
slimību ārstēšanai.
3 Komisijas 2000. gada 27. aprīļa Regula (EK) Nr. 847/2000, ar ko paredz tādu kritēriju ieviešanas noteikumus, 
kas vajadzīgi, lai zālēm piešķirtu statusu „zāles reti sastopamu slimību ārstēšanai”, un nosaka jēdzienu „līdzīgas 
zāles” un „klīniskais pārākums” definīcijas.
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slimību ārstēšanai, kuru tirdzniecība nespēj radīt pietiekamu peļņu no ieguldījumiem. Ja tiek 
izpildīti Regulā (EK) Nr. 141/2000 paredzētie nepieciešamie kritēriji, varētu apsvērt iespēju 
iesniegt pieprasījumu zāļu, kas paredzētas fibromiaļģijas profilaksei, diagnosticēšanai vai 
ārstēšanai, atzīšanai par zālēm reti sastopamo slimību ārstēšanai.

Saskaņā ar FP7 uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus minētajiem nosacījumiem priekšlikumus 
par fibromiaļģijas pētījumiem varētu izvēlēties finansēšanai ar noteikumu, ka tiek izpildītas 
attiecīgās prasības.

Dalībvalstis joprojām pilnībā atbild par savām veselības aprūpes sistēmām. Eiropas Komisija 
lūgumraksta iesniedzējiem iesaka vērsties valsts kompetentajās iestādēs ar jautājumu par 
veselības apdrošināšanas sistēmām saistībā ar fibromiaļģiju.
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