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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1041/2011, którą złożyła Marielle Lacarin (Francja) w imieniu 
stowarzyszenia FIBROTHON, z 49 podpisami, w sprawie uznania fibromialgii na 
szczeblu europejskim za chorobę rzadką

1. Streszczenie petycji

Fibromialgia jest to dolegliwość zdrowotna charakteryzująca się chronicznym rozległym 
bólem. Inne objawy to wyniszczające zmęczenie, zaburzenia snu i sztywność stawów.  
Polityka w zakresie uznawania fibromialgii za chorobę, nie zaś za anomalię jest różna 
w różnych państwach członkowskich. Stowarzyszenie FIBROTHON prowadzi (głównie we 
Francji, Belgii i Szwajcarii) kampanię na rzecz uznania tej choroby i gromadzenia funduszy 
na badania mające na celu znalezienie metody leczenia.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 stycznia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 marca 2012 r.

Składająca petycję wnioskuje o uznanie fibromialgii na szczeblu europejskim za chorobę 
rzadką. Takie uznanie mogłoby doprowadzić do wykonywania większej liczby badań nad 
chorobą, co w rezultacie mogłoby umożliwić skuteczniejsze leczenie i odkrycie potencjalnego 
lekarstwa, a także zachęciłoby systemy ubezpieczenia społecznego do poświęcenia większej 
uwagi tej chorobie.

Uwagi Komisji dotyczące petycji
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Fibromialgia jest chroniczną chorobą o zróżnicowanym stopniu ostrości. Charakteryzuje się 
chronicznym rozległym bólem, zmęczeniem oraz zaburzeniami snu często kojarzonymi 
z niepokojem lub depresją. Choć dokładne przyczyny występowania fibromialgii pozostają 
nieznane, częstym czynnikiem wywołującym tę chorobę jest uraz fizyczny lub psychiczny. 
Podawanie powszechnie stosowanych środków przeciwbólowych jest mało skuteczne. 
Leczenie ma głównie charakter objawowy i obejmuje ordynowanie środków 
przeciwbólowych, leczenie zaburzeń snu oraz wsparcie psychologiczne.

Na szczeblu europejskim nie istnieje oficjalny spis chorób rzadkich. Zgodnie z informacjami 
udostępnionymi na stronach Orphanetu1, portalu dotyczącego chorób rzadkich i leków 
sierocych wspieranego przez Komisję Europejską, fibromialgia nie jest chorobą rzadką, 
ponieważ jej częstość występowania wynosi zgodnie z szacunkami od 2 do 5% całej 
populacji. Kryterium częstości występowania w odniesieniu do chorób rzadkich w UE 
(nieprzekraczająca pięciu chorych na 10 tysięcy osób w populacji w UE zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 141/20002) nie byłoby zatem spełnione. 

W rozporządzeniu (WE) nr 141/2000 określono wspólnotowe procedury oznaczania 
produktów leczniczych jako sierocych produktów leczniczych, a także zachęty dla prac 
badawczo-rozwojowych dotyczących sierocych produktów leczniczych oraz dla 
wprowadzania tych produktów do obrotu. W rozporządzeniu stwierdzono także, że takie 
produkty są przeznaczone do diagnozowania, zapobiegania lub leczenia stanu chorobowego 
zagrażającego życiu, poważnego lub chronicznego, występującego w UE, i że bez 
odpowiednich zachęt nie wydaje się możliwe, aby wprowadzanie do obrotu w UE 
wygenerowało wystarczający zwrot niezbędnych inwestycji. Kryterium „niskiego zwrotu 
inwestycji” mogłoby, przy odpowiednim uzasadnieniu, na mocy rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 847/20003 stanowić argument popierający wniosek o oznaczenie produktu 
leczniczego jako sierocego produktu leczniczego.

W ramach siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego 
(7PR; 2007–2013) Unia Europejska wspiera wspólne projekty badawcze w dziedzinie 
zdrowia, w tym rozwój i zatwierdzanie nowych terapii. Komisja Europejska zwraca uwagę na 
fakt, iż dotychczas żaden projekt badawczy w ramach 7PR nie był dedykowany fibromialgii. 
Celem jednego z wniosków w ramach tematu „Zdrowie” było zbadanie skutków 
interaktywnej autoterapii wśród pacjentów oraz skutków interwencji instytucji edukacyjnych 
w leczeniu różnych chorób chronicznych, w tym fibromialgii. Pod względem jakości wniosek 
ten nie spełniał jednak kryteriów klasyfikujących do finansowania.

Zgodnie z art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej państwo członkowskie jest 
odpowiedzialne za krajowy system opieki zdrowotnej i finansowanie leczenia fibromialgii. 
Kwestie związane z organizacją systemów opieki zdrowotnej, w tym procedury ustalania cen 
i refundacji, należą do kompetencji władz krajowych. 

                                               
1 www.orpha.net; rejestr chorób, specjalistycznych przychodni, laboratoriów diagnostycznych, grup wsparcia 
w Europie itd.
2Rozporządzenie (WE) nr 141/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie 
sierocych produktów leczniczych
3Rozporządzenie Komisji (WE) nr 847/2000 z dnia 27 kwietnia 2000 r. ustanawiające przepisy w celu spełnienia 
kryteriów oznaczania produktów leczniczych jako sierocych produktów leczniczych oraz definicje pojęć 
„podobnego produktu leczniczego” i „wyższości klinicznej”.
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Wniosek

Pomimo braku mechanizmu oficjalnego uznawania określonej patologii za chorobę rzadką 
Unia Europejska dysponuje zachętami służącymi wspieraniu rozwoju leków sierocych, które 
nie wygenerowałaby wystarczającego zwrotu z inwestycji po ich wprowadzeniu do obrotu. 
Pod warunkiem spełnienia koniecznych kryteriów określonych w rozporządzeniu 
(WE) nr 141/2000 możliwe byłoby przygotowanie wniosku w sprawie oznaczenia produktu 
leczniczego jako sierocego produktu leczniczego przeznaczonego do zapobiegania, 
diagnozowania lub leczenia fibromialgii. 

Na warunkach określonych w zaproszeniach do składania wniosków w ramach 7PR wnioski 
w sprawie badań nad fibromialgią mogłyby zostać wybrane do finansowania, jeśli zostaną 
spełnione niezbędne wymogi.

Państwa członkowskie pozostają w pełni odpowiedzialne za kwestie związane z ich 
systemami opieki zdrowotnej. Komisja Europejska zaleca składającym petycję zwrócenie się 
do właściwych władz krajowych w sprawach związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym 
w zakresie fibromialgii.


